
EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
 kl 09.30 Avreise fra rådhuset.

kl 09.45 Sak 54/12
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

kl 10.00 Sak 55/12
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G 
- Krabbevik - 1. gangsbehandling

kl 10.35 Sak 63/12
Søknad om dispensasjon for oppføring av reklameskilt gnr. 47 bnr. 
1 fnr. 1 - Hellvik Hus AS

kl 10.50 Sak 56/12
Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, Spinnerigaten 13 -
Svanedalsgården

kl 11.10 Sak 57/12
Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, Somalingam, 
Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og dispensasjon.

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

052/12 Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, 2. gangsbehandling

053/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 13.03.12

054/12
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

055/12
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G -
Krabbevik - 1. gangsbehandling

056/12
Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, Spinnerigaten 13 -
Svanedalsgården

057/12
Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, Somalingam, 
Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og dispensasjon.

058/12 Uteservering - retningslinjer.

059/12
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. 
Klagebehandling nr. 2.

060/12
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling nr. 2.
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061/12
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik 
Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

062/12
Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 bnr. 258 og 362 -
Hellviksplitt AS, Tråsavikveien 57

063/12
Søknad om dispensasjon for oppføring av reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 
1 - Hellvik Hus AS

064/12
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/18) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad

065/12
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/20) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad

066/12
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland - 3. 
gangs behandling

067/12
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

068/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 17.04.12

069/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 17.04.12

Egersund, 28. mars 2012

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

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
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Kommunestyremøte 23. april Frist for endring: Fredag 23.mars

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 12.april 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 9.april

NB! 2.påskedag
18:00

H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 10.april 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Onsdag 11.april 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 11.april 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 12.april 18:00
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 12.april 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 23.04.12 
 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

052/12 018/12 
Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, 
2.gangsbehandling 

 
 
 
 
 
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: 26.03.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-46/152
Arkivsaksnr.:
08/2690
Journalpostløpenr.:
12/4492

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
052/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Kommunestyret 23.04.2012

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, 2. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt nytt forslag til reguleringsendring for et område nord for 
Nyeveien 72. Dette har tidligere vært behandlet flere ganger, sist i sak 029/10 og 141/10 i 
MU.  Det var opprinnelig planlagt seniorboligprosjekt i områdene B1 og B3. Dette har senere 
vist seg umulig å gjennomføre av privatrettslige årsaker. Som følge av dette er planområdet 
nå noe innskrenket i forhold til varslet planområde og tidligere innsendt forslag. Hensikten 
med planarbeidet er å få omgjort en gammel reguleringsplan som er uaktuell og således 
tilrettelegge området for ny boligbygging. Planen fremstår som klar og entydig og rådmannen 
anbefaler at planen blir vedtatt med de justeringene som fremkommer i forslag til vedtak. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
PTU innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart datert 
13.10.10 (sist revidert 25.01.12 og bestemmelser datert 20.10.10 (sist revidert 08.02.12 med 
kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer:
Kart:

1. Fareområde-Flom vises i planområdet i tråd med flomsonekartlegging utført av NVE.
2. Trafo vises med fareområde-høyspent.
3. Møneretning vises øst/vest i B1.

Bestemmelser
4. Bestemmelser datert 08.02.2012 erstatter bestemmelser sist revidert 20.10.10.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, - 2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for boliger i form av 3 to-mannsboliger 
samt frittliggende boligbebyggelse.

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

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

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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Hendelser i røde felt: 
Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges inn i kommuneplanen. 

Hendelser i gule felt: 
Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er påkrevd.

Hendelser i grønne felt: 
Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som akseptabelt eller det ikke er 
konflikt i særlig grad.

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan og reguleringsplan

Gjeldende kommuneplan/kommunedelplan Eigersund vedtatt av kommunestyret 2007 viser 
det aktuelle området avsatt til eksisterende 
byggeområde for boliger. 

Det finnes en eldre reguleringsplan med 
bestemmelser for det aktuelle området som 
omfatter hovedsakelig enkelttomter.  

Denne planen lar seg vanskelig realisere, og en 
vurderer det som fornuftig å foreta en omregulering 
som gir mulighet for en utbygging av området og 
der dette blir gjort i tråd med nåværende 

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 Stavanger Aftenblad. 

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

Offentlige merknader

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

Rogaland fylkeskommune, 
 Merknad E
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regionalplanseksjonen
3. Statens vegvesen  Merknad E
4. Felles brukerutvalg  Merknad E

Private merknader

5.  Merknad E
6.  Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune

 Etterspør krav om 
utenomhusplan, 
trafikksikre adkomster til 
lekearealet og 
tilrettelegging for 
sykkelparkering. 

 Etterspør avbøtende tiltak 
knyttet til flom/springflo og 
ber om at det 
implementeres 
rekkefølgekrav i forhold til 
utredning av radon og 
avbøtende tiltak.

O

E

En viser til at lekeplassen er lagt 
relativt langt inne i planområdet og 
at det liten trafikk forbi denne jfr. at 
det ikke er gjennomkjøring. En 
legger til grunn at lekearealet må 
opparbeides og sikres på vanlig 
måte og ivaretas i ddet videre 
arbeidet. Når det gjelder 
sykkelparkering ivaretas det på 
egen eiendom.
En viser til at ny bebyggelse er 
lagt sikkert i forhold til flom og at 
resterende areal er vist med 
flomfare med egen bestemmelse 
jfr. krav fra NVE. Dette skulle 
således være ivaretatt. Når det 
gjelder radon ivaretas dette av 
TEK

2. NVE  Høyden på 15,5 m som er 
angitt i 
reguleringsbestemmelsen
e samsvarer med 
beregnede verider 
inkludert 
sikkerhetsmarginen på 30 
cm. Sikkerhet mot 200-
årsflom er ivaretatt. NVE 
trekker innsigelsen.

 Deler av planområdet 
ligger innenfor område 
som er flomutsatt. NVE 
ønsker at flomsonekartets 
informasjon ved 200-års 
flom skal vises som 
hensynssone-fareområde 
flom. Dette kan ha 
betydning for forvaltning 
av planen bl.a. i forhold til 
byggehøyder for andre 
type bygg med krav til 
lavere sikkerhetsfaktor iht. 

E

J

Rådmannen tar dette til 
etterretning.

Flomsonekartets informasjon ved 
200-års flom vises som 
hensynssone-fareområde flom
med egen bestemmelse.
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TEK10.
3. Statens vegvesen  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.
4. Miljøavdelingen  Kurvatur og bredde på ny 

adkomstvei må utformes 
slik at utrykningskjøretøy 
(brannbil) kan komme 
fram. Viste vegføring sør 
for trafo bør således 
vurderes lagt til nordsiden 
av trafo for å oppnå en 
bedre linjeføring. Skal 
nåværende veiføring 
opprettholdes, bør 
veibredde i kurvatur ved 
trafo utvides slik at store 
kjøretøy lett kan passere.

E Rådmannen viser til at dette 
relaterer seg til et tidligere utkast 
og at vegen nå er endret fra felles 
adkomst til offentlig veg og er 
utformet i tråd med dette. Dette 
skulle således være ivaretatt.

5. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

6. BR-representanten  Ingen merknad –
forutsetter at 
trafikksikkerheten ivaretas

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

7. Dalane Energi  Viser til trasee for 
elforsyning og viser til to 
traseer, den ene i sør og 
den andre i nord/vest og 
viser til at disse er i tråd 
med DE ønsker og planer.

O Rådmannen legger til grunn at det 
er traseen i nord/vest i 
planområdet som skal benyttes jfr. 
at det ikke er ønskelig å ha 
strømførende kabler over 
boligeiendommer der dette kan 
unngås.

Private merknader

8. Henriette Carslen og 
Eirik Aase fuglestad

 Trekke herved klagen som 
ligger på 
reguleringsplanen io 
område nord for Nyeveien 
72.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

9. Harald Aarstad  Kommentarer knyttet til ny 
utforming av veg samt 
tekniske anlegg.

 Trase for nærmere angitt 
teknisk infrastruktur –
elforsyning er ikke 
beskrevet eller angitt. Ber 
om at det vises to traseer i 
planområdet.

O

D

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen viser til at fremføring 
av strøm skal skje i form av 
jordkabel jfr. bestemmelsene. Når 
det gjelder de to traseene er det 
naturlig at kabel legges i offentlig 
adkomstveg og frem til der veien 
støter inn på Myra. En vurderer 
ikke at det er nødvendig å vise 
dette med hensynssone så lenge 
en legger opp til at dette skal ligge 
i veggrunn. Når det gjelder traseen 
som er forslått over boligeiendom, 
vil rådmannen ikke kunne anbefale 
denne, da dette er en del av ute 
og oppholdsarealet for denne 
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 Lurer på hvordan utbygger 
ser for seg planert høyde 
og avslutning på de 
ubebygde deler av felt B1 
som grenser mot den 
felles grenselinjen. Ønsker 
å videreføre ene og 
tomannsboliger på sin 
eiendom. Ber om at 
grenselinjen påføres 
dersom dette ikke er gjort.

O

boligeiendommen. Dette er noe 
tiltakshaver heller ikke ønsker.
Rådmannen legger til grunn at 
dette må ivaretas i forbindelse 
med det videre 
prosjekteringsarebidet. jfr. kravene 
i §1 i bestemmelsene. 
Plangrensen skal følge 
eiendomsgrensen. Når det gjelder 
utnyttelse av naboeiendommen 
viser en til at det er startet opp 
egen reguleringsplan for dette 
området.

10. Terje Midbrød  Ber om at det også åpnes 
opp for to-mannsboliger i 
B2.

N Rådmannen vurderer det som 
viktig å ha den mest konsentrerte 
bebyggelse så nært adkomsten til 
området og legge bebyggelse som 
genererer mindre trafikk lenger 
inne i området – eneboliger. 
Samtidig er det viktig at planen 
åpner opp for differensiert 
boligbebyggelse, og en har derfor i 
planområdet både konsentrert 
boligbebyggelse og eneboliger. 
Rådmannen viser til at dette gir en 
god balanse mellom ulike 
boligtyper og der en også 
reduserer belastningen for naboer 
ved å legge eneboliger i den indre 
delen.

11. T. Sagland mfl.  Ber om avklaring i forhold 
til om adkomstvegen skal 
være privat eller offentlig.

 Planen viser felles veg går 
frem til 350 og 1036 og 
ber om å få bekreftet om 
dette medfører ny 
adkomst for disse. Videre 
opplyses det om bruksrett 
for bnr. 495.

 Diverse forhold knyttet til 
tidligere planforslag som 
omfattet felles adkomst.

 Planens inngrep på 
46/1036 jfr. 3 
parkeringsplasser, B3 og 
lekeareal ligger på denne 
eiendommen motsettes av 
grunneier.

¨

 Mener at 
biloppstillingsplass foran

O

O

O

O

O

Adkomstvegen innenfor 
reguleringsplanen er nå regulert til 
offentlig adkomstveg.
Dette medfører ikke nye adkomst 
for disse eiendommene, planen 
legger opp til i hovedtrekk å 
benytte adkomsten som disse har i 
dag jfr. at påkopling vises i planen. 
Når det gjelder rettigheter 
vurderes dette å være 
privatrettslige forhold.
Viser til at dette nå er vist som en 
offentlig veg. Rådmannen tar 
uttalen til orientering.
Dette relaterer seg til et tidligere 
planutkast og eiendommen 
berøres nå kun av offentlig veg, 
frisiktlinje og areal for eksisterende 
trafo. Dette er nødvendige inngrep 
for å kunne gjennomføre planen 
jfr. tekniske krav m.m. Når det 
gjelder innløsing og lignende er 
dette av privatrettslig karakter.
Rådmannen tar uttalen til 
orientering og vurderer at planen 
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garasje må vises.

 Mener at 46/1036 vil 
oppleve en betydelig 
reduksjon av utsikt og ber 
om at høyden vurderes.

 Ber om at 
bossoppstillingsplassen 
også må gjøres gjelende 
for  bnr. 350 og 1036.

 Det er viktig for de å få 
kjennskap til 
utbyggingsavtalen.

D

O

O

avklarer dette på en 
tilfredsstillende måte slik den er 
fremstilt.
En har forelagt dette for 
tiltakshaver som har utarbeidet 
skisse: ”som viser utsiktssektorer 
fra henholdsvis kjøkken og stue i 
hovedetasjen på 46/1036. Topp 
grunnmur ligger på 18,0. Skissen 
er basert på at mønehøgde på 
garasjer på 19,5 blir justert ned til 
flatt tak på 18,5. Det bør stilles 
krav i reguleringsbestemmelsene 
om at boligene i B1 skal ha 
møneretning som vist på skissen. 
Boligen på 46/1036 har terrasse i 
sørenden av huset på ca. kote 
18,3, se vedlagte hustegninger. 
Det vil ikke bli skyggeproblemer på 
terrassen som følge av planlagte 
hus innenfor de deler av året man 
bruker terrassen til uteopphold.”
Rådmannen viser til de 
vurderinger som er gjort samt 
skisser og vurderer at dette ikke vil 
gi en urimelig endring av utsikt, og 
viser til at en må kunne påregne 
endring i utsikt i bymessige strøk. 
En legger inn en ny bestemmelse i
tråd med vurdering fra tiltakshaver 
som sier at : ”Boligene i B1 skal ha 
møneretning som vist på skissen.” 
Det samme gjelder garasjene i B1. 
Tiltakshaver opplyser at dette 
også er ment å ivareta bnr. 350 og 
bnr. 1036, men viser til at det 
kommer inn et solidarisk 
vedlikeholdsansvar. Dette er også 
ivaretatt i bestemmelsene §8.
Dette er ikke en del av 
reguleringsplanen.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med følgende endringer:

Kart:
1. Fareområde-Flom vises i planområdet i tråd med flomsonekartlegging utført av NVE.
2. Trafo vises med fareområde-høyspent.
3. Møneretning vises øst/vest i B1.

Bestemmelser
4. Bestemmelser datert 08.02.2012 erstatter bestemmelser sist revidert 20.10.10.
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

En skal gjennom planen avklare ny utbygging i området både når det gjelder omfang og 
lokalisering samt løse tilhørende funksjoner dvs. parkering, adkomst og lignende. 

Rådmannen har i sin saksutredning lagt vekt på å ta hensyn til de moment som er kommet i 
forbindelse med oppstart og saksbehandling, men på en slik måte at intensjonen med planen 
kan gjennomføres i størst mulig grad.

Når det gjelder bestemmelser har en lagt vekt på at disse i nødvendig grad skal fange opp 
de forhold som er viktig i tilknytning til det enkelte delområde og ikke minst gjelder dette 
rekkefølgekrav som en vurderer er nødvendig i planen.  

En vurderer det slik at hovedtrekkene i planen når det gjelder utbygging og arealdisponering 
er akseptable og er i tråd med de diskusjoner en har hatt med utbygger i løpet av
planprosessen.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planområdet omfatter et areal på 4,0 daa fra i hovedsak eiendommene gnr.46, bnr.152, 497 
og 1036. Området har tilkomst fra Nyeveien nord for Nyeveien 72 og strekker seg derfra 
nordover ca. 110 meter i ca. 40 meters bredde. 

Området består for det meste av eldre dyrka areal som har ligger brakk i mange år, samt 
hageareal med noen busker/trær. Av bebyggelse finnes det i dag ett bolighus og én 
nettstasjon. Området er vestvendt og solrikt med noe utsikt. 

Det er ingen spesielle lokalklimatiske forhold som en er kjent med. 

Planforslaget
Planforslaget har følgende arealbruk:

Områder Formål Areal i daa
Bebyggelse og anlegg Frittliggende boligbebyggelse

Trafo
Bossoppstillingsplass
Uteoppholdsareal
Lek

2,91
0,08
0,05
0,07
0,18

Samferdselsanlegg Veg
Parkering

0,65
0,06

SUM: 4,00

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er en enebolig samt en trafo tilhørende Dalane energi.
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5.2 Ny bebyggelse i 
planen
Maksimalt vil området 
kunne gi 8 boliger 
foruten eksisterende 
bebyggelse på 46/497.

Det var opprinnelig 
planlagt 
seniorboligprosjekt i 
områdene B1 og B3. 
Dette har senere vist 
seg umulig å 
gjennomføre av 
privatrettslige årsaker. 
Som følge av dette er 
planområdet nå noe 
innskrenket i forhold til 
varslet planområde og 
tidligere innsendt 
forslag. Det har vært 
gjennom flere 
høringsrunder for å 
imøtekomme ønskede 
endringer fra naboer og 
tiltakshaver.

Området er regulert til 
frittliggende 
boligbebyggelse med 
mulighet for ene- eller 
tomannsboliger. 

Planlagt bebyggelse i 
område B1 framgår av 
vedlagte foreløpige 
hustegninger som viser 
toetasjes 
horisontaldelte 
tomannsboliger. 
Livsløpstandard er 
ivaretatt for boligene i 
1.etasje. 

Rådmannen vurderer det som viktig at boligområder fremstår med variert bebyggelse og ikke 
bare består av konsentrert bebyggelse. Planområdet må avspeile det samlede boligmiljøet 
på Havsø. Dette for å få en variert boligbebyggelse, og en viser til at tomtene her er små og 
det er allerede etablert en enebolig i denne delen. Ved å legge den konsentrerte bebyggelse 
i den ytre delen og eneboliger i den indre vil den mest trafikkgenererende bebyggelsen 
nærmest mulig adkomsten.

Rådmannen ser det som positivt at en får etablert flere sentrumsnære og differensierte 
boligområder med både eneboliger og konsentrert bebyggelse, og illustrasjonen viser 
hvordan to-mannsboligene er tenkt i B1:
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I tråd med en del andre reguleringsplaner for boliger legger rådmannen inn krav om at ved 
søknad om tillatelse til tiltak og/eller rammesøknad skal det redegjøres for:

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

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

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

redegjøres for
5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på samlet 

fasadeoppriss (valgfri målestokk)
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA)

Videre har en justert bestemmelsene knyttet til garasje slik at disse harmonerer bedre i 
forhold til vanlig praksis:
”Garasjer i B1 skal oppføres som vist på plankartet. For B2 kan det oppføres frittliggende 
garasje med bodareal inntil 50 m2. Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 4 meter.  
Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra og parallelt med regulert vegside, men da kreves 
tinglyst hefte i forhold til kommunen.”

Annen arealbruk - fareområder
Det er avsatt tomt omkring eksisterende trafo (nettstasjon). Tomten er noe arrondert i forhold 
til nåværende tomtegrenser. Dette er gjort for å få en mer effektiv arealbruk og 
adkomstvegen er smalnet inn ved denne av hensyn til avstand.

Øst for trafotomt ved Nyeveien er det avsatt areal for oppstilling av søppeldunker på 
hentedag.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Området er planlagt med atkomst fra Nyeveien i nåværende avkjørsel mellom 46/495 og 
46/89. Vegen inn i området følger hovedsakelig eksisterende vegtrase, men er delvis omlagt 
for å oppnå en bedre arealutnyttelse. Vegen er regulert med 5 meters og er regulert til 
offentlig veg. For område B1 er det lagt inn 3 felles gjesteparkeringsplasser. Atkomstvegen 
ender med snuhammer ved felt B2. Ingen deler av vegen har brattere stigning enn 1:12. 

Alle veger og parkeringsplasser er regulert som fellesområder. Avkjørselsforholdet skal være 
godkjent av Eigersund kommune før det gis byggetillatelse.
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Frisiktsoner for avkjørsel til Nyeveien er regulert med frisiktsoner 4x20 meter.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul

Det er ikke fortau i Nyeveien før nesten helt ned i sentrum eller opp til Hestvad Bro.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

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

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Det er avsatt område for søppelhåndtering.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Krav om universell uforming er tatt med i forslaget til reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver 
opplyser at universell utforming og tilgjengelighet for alle lar seg ikke gjennomføre 100 % 
pga. terrengforholdene. Andre forhold i planen vil bli ivaretatt av TEK. RFF får planen til 
uttale.

Side 15 av 427



12

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

Nærmeste barnehager ligger på Husabø, Lagård og Slettebø. Barneskolen ligger rett ved 
siden av barnehagen på Grønebråden, og ungdomskolen ligger like ovenfor videregående 
skole på Lagård.

Skoleveien blir via Nyeveien som har fartsgrense 30km/t og videre på gang/sykkelsti med 
undergang under RV 42. Området er sentrumsnært med gangavstand til sentrum. Det går 
rutebuss i Nyeveien.  En er ikke kjent med spesielle miljøforhold verken innenfor 
planområdet eller i tilgrensende områder.

Sentralt i området er det planlagt lekeplass på 179 m2. Denne har en flat del i vest og skrå-
nende areal i øst, hvilket gir mulighet for ulike aktiviteter og opparbeidelse. Prinsippene bak 
universell utforming skal søkes ivaretatt. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 3 3 RØD

En viser til at flomsonekart fra NVE, viser at 
deler av området er utsatt i forhold til 200-års 
flom. Sikring mot 200 års flom er ivaretatt 
gjennom bestemmelsene som stiller klare krav i 
forhold til trygg byggehøyde dvs. over kote 
15,5. Denne høyden er satt av NVE i forhodl til 
trygg byggehøyde for nye boliger. Videre har 
en lagt inn en bestemmelse i forhold til å sikre 
at det ikke kommer vanninntregning i B1 og B2 
jfr. høyder på tilgrensende areal.

NVE ønsker også at flomområde i 
flomsonekartleggingen vises med hensynssone 
og rådmannen legger dette til grunn. En har 
lagt til følgende bestemmelse: ”Denne viser 

flomsone ved 200 årsflom,ihht Pbl. Denne skal legges til grunn i forhold til byggehøyder for 
andre typer bygg med krav til lavere sikkerhetsfaktor ihht TEK10.Dette skal dokumenteres 
ved byggesøknad av fagkyndig.”

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Side 16 av 427



13

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Tiltakshaver opplyser at utbyggingen ikke vil bli berørt av trafikkstøy eller andre vesentlige 
miljøproblemer. 

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Det er stilt krav om at ved søknad om tiltak skal forhold knyttet til radon dokumenteres og 
eventuelt avbøtende tiltak skisseres. Ved eventuell påvisning av radon i grunnen vil 
radonduk bli benyttet. 

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

Når det gjelder magnetfelt har tiltakshaver fått Dalane Energi til å gjennomføre målinger fra 
nettstasjonen og ligger klart under grensen for ”føre var” dvs. 0,4 mikrotesla fastsatt av 
Statens Strålevern. Dette er uansett ikke et byggeforbud, men et utredningsnivå.

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 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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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.

9.7 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Grunnforhold X 1 1 Grønn

Byggegrunnen opplyses av tiltakshaver å være hovedsaklig fjellgrunn med noe løsmasser i 
nord og øst. I vest er det myraktig, men ikke dypt ned til fast grunn. Området grener inn til en 
myr og dette kan muligens gjøre at de nedre delene av B1 kan ha utfordringer i tilknytning til 
fundamentering jfr. tiltakshaver. Tiltakshaver opplyser at det må foretas noe masseutskifting 
ved bygging i område B1. Dette må løses i forbindelse med detaljprosjektering. 

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke 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 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn
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11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

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

11.11 Forhold til naboer, eksisterende bebyggelse og endring av utsikt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Eksisterende bebyggelse og ev. 

endring av utsikt

X 2 2 Gul .

Bygging i by vil ofte medføre endringer i utsiktsforhold og eller sol/skygge. En har forelagt 
dette for tiltakshaver som har vurdert spesielt konsekvensene for 46/1036. 

Videre uttaler denne; Vedlagt følger skisse som viser utsiktssektorer fra henholdsvis kjøkken og stue i 
hovedetasjen på 46/1036. Topp grunnmur ligger på 18,0. Skissen er basert på at mønehøgde på 
garasjer på 19,5 blir justert ned til flatt tak på 18,5. Det bør stilles krav i reguleringsbestemmelsene 
om at boligene i B1 skal ha møneretning som vist på skissen. Boligen på 46/1036 har terrasse i 
sørenden av huset på ca. kote 18,3, se vedlagte hustegninger. Det vil ikke bli skyggeproblemer på 
terrassen som følge av planlagte hus innenfor de deler av året man bruker terrassen til uteopphold.”
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Tiltakshaver har laget følgende skisse for å vise endringer i utsikt:

Rådmannen viser til at en må kunne 
påregne endringer i utsikt når en bor i en 
by og viser til at det også i gjeldene 
reguleringsplan for området er vist 
mulighet for bebyggelse i området. En 
vurderer at med de presiseringene som er 
lagt inn i bestemmelsen der en fastsetter 
møneretning, vil dette bidra til positivt. 
Dette er i tråd med uttale fra tiltakshaver 
og er innarbeides i kart og bestemmelser 
både for boligdel og garasje i B1. 

Rådmannen vurderer ikke at endringen i 
utsikt er vesentlig og viser til at det er 
mange andre hus i området som ligger 
relativt tett. 

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 at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

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

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for området. 

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Ut fra en samlet vurdering av de innsendte merknadene vil rådmannen gå inn for at den 
fremlagte planen med kart og bestemmelser blir vedtatt med de presiseringene som 
fremkommer i 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 godt 
gjennomarbeidet og fremstår som entydig og klar.
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Dette vil kunne bli et boligområder med gode bokvaliteter og vil kunne få et godt bomiljø med 
de justeringene som fremkommer i forslag til vedtak. Det var opprinnelig planlagt 
seniorboligprosjekt i området. Dette har senere vist seg umulig å gjennomføre av ulike
årsaker. Som følge av dette er planområdet nå noe innskrenket i forhold til varslet 
planområde og tidligere innsendt forslag.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av planforslag, uttaler og 
overordnede føringer anbefale at planen legges ut til offentlig ettersyn med de 
presiseringene som fremkommer i fremlegg vedtaket.

14. KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN
Ingen kjente.

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for boliger på gnr. 46/152 mfl. nord for Nyeveien med kart datert 
13.10.10 og bestemmelser datert 20.10.10 blir vedtatt med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213302 Trekker klage på reguleringsplan i område nord for Nyeveien 72
202873 Uttalelse til reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

202172
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

201774 Uttalelse til reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72
201088 Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

199495
Innspill/merknad til nytt offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan/reguleringsendring 
for område nord for Nyeveien 72

199447
Innspill/merknad til nytt offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan/reguleringsendring 
for område nord for Nyeveien 72

199126 Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72
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153551
Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 - NVE fremmer innsigelse til 
planen

154075 Uttalse - reguleringsplan for området nord for Nyeveien 72
154508 Merknader_sak141-10.pdf
154658 Vedr. uttalelelse reguleringsplan Nyeveien
155249 Reguleringsplan for området nord for Nyeveien 72 - protest

155260
Kommentarer / merknader til detaljreguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
gnr. 46 bnr. 152 m.fl.

155267 RE: Merknader_sak141-10.pdf - Adobe Reader
155425 Uttalelse til reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 gnr. 46 bnr. 152
155873 Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 - NVE trekker innsigelsen
161032 Klage til reguleringsplan 2.docx
151722 Uttalelse til reguleringsplan - boligområde nord for Nyeveien - Eigersund kommune

150844
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalget vedr. reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

202872 Klage på reguleringsendring i område nord for Nyeveien 72
214042 Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 - bestemmelser
215178 Ny plan.pdf
222303 Nyeveien
222304 20120322161925282.pdf
222305 20120322165051429.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.06.2008
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- gnr. 46,  bnr. 152, 325, 497 og 1036 m.m.

2 I 03.07.2008 Statens vegvesen
Vedr. varsel om planoppstart - reguleringsplan 
for område nord for Nyeveien 72 gnr. 46 bnr. 152 
m.fl.

6 I 11.07.2008
Rogland 
Fylkeskommune

Uttale til igangsetting av privat reguleringsplan for 
gnr. 46 bnr. 152,325,497 og 1036 m.fl. 
Boligformål

3 U 18.07.2008
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

4 I 01.08.2008
Astrid og Olav S. 
Karlsen

Protest ang. varsel om regulering gnr. 46 bnr. 
152,325,497 og 1036

5 I 09.08.2008
Per Arild Friestad og 
Joan Pau Friesad

Merknader til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

7 U 20.08.2008
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Høringsuttalelse fra senirorrådet vedr. 
reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

8 I 12.11.2008
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Forslag til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

12 I 01.01.2009 Eger Bygg AS Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

10 I 23.06.2009
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Forslag til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

11 U 31.08.2009

VOILÅS TOVE SISSEL; 
TYSSEBOTN ÅGOT 
SYNNØVE; 
STORDAHL PER; 
STORDAHL JERLY; 

Varsel/informasjon om befaring
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SKULSTAD KJERSTI J 
C; 
SKULSTAD JAN KJELL; 
SKJELBRED TONE I 
HELSETH; 
SKJELBRED NILS 
ARILD; 
SKJEGGESTAD ELLEN 
SOFIE; 
Siv.ing. Trond 
Heskestad; 
SEGLEM JENNY; 
ODDANE ASBJØRN; 
ODDANE ANNE 
SOLVEIG; 
NEDREBØ JANNE; 
KARLSEN OLAV S; 
KARLSEN HERMANN 
EMIL; 
KARLSEN GUDRUN; 
KARLSEN BENTE 
KORSVIK; 
KARLSEN ARNE KARL; 
JEVANORD JORUNN; 
HEGDAL ODDVAR; 
HEGDAL O; 
GRASTVEIT TORE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EGELAND ANNBJØRG; 
DJUVE TORUNN; 
DALANE ENERGI IKS; 
CARLSEN JØRGEN; 
CARLSEN JOSTEIN 
ARVID; 
BJORTJØNNLI 
ODDVAR

14 I 02.09.2009
Arkitekt / Ingeniør 
Harald Aarstad

Ang. regulering Nyeveien

13 I 07.09.2009
Ingeniørservice v/Jane 
Kjos

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- oversendelse av kart

15 I 26.01.2010
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Forslag tilreguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

16 U 28.01.2010
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

18 I 11.04.2010 Edvard Omdal mfl.
Uttale - reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

20 I 22.06.2010
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Vurdering vedr. avstand til trafo - forslag 
tilreguleringsplan for område nord for Nyeveien 
72

24 I 21.09.2010
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Møtereferat 14.09.10 - reguleringsplan for 
område nord for Nyeveien 72

21 I 18.10.2010
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Forslag til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

25 U 03.12.2010 31 mottakere... Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
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område nord for Nyeveien 72

26 U 03.12.2010

BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
DALANE ENERGI IKS; 
miljøavdelingen 
Eigersund kommune; 
Felles Brukerutvalg i 
Eigersund kommune; 
Mattilsynet; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Rogaland 
fylkeskommune-kultur; 
Rogland 
Fylkeskommune-
regional; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk IKS

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for 
område nord for Nyeveien 72

28 I 20.12.2010 Statens vegvesen
Uttalelse til reguleringsplan - boligområde nord 
for Nyeveien - Eigersund kommune

31 I 05.01.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- NVE fremmer innsigelse til planen

29 U 06.01.2011
Per Arild Friestad og 
Joan Pau Friesad

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- høring

30 U 07.01.2011
AASE HENRIETTE 
CARLSEN OG EIRIK 
FUGLESTAD

Høring - reguleringsendring for område nord for 
Nyeveien 72

34 I 13.01.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Vedr. uttalelelse reguleringsplan Nyeveien

33 I 19.01.2011 Edvard Omdal m.fl. Merknader med protest til sak 141/10

36 I 20.01.2011
Arkitekt /ingeniør Harald 
Aarstad

Kommentarer / merknader til 
detaljreguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72 gnr. 46 bnr. 152 m.fl.

37 I 20.01.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Kommentarer fra tiltakshaver

38 I 20.01.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Oversendelse av brev fra NVE vedr. 
reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- trekker innsigelsen

35 I 20.01.2011 Terje Midbrød
Reguleringsplan for området nord for Nyeveien 
72 - protest

40 I 20.01.2011
Norges vassdrag- og 
energidirektoratet

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- NVE trekker innsigelsen

39 I 24.01.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72 gnr. 46 bnr. 152

41 I 24.02.2011
Henriette Carlsen Aase 
og Eirik Fuglestad

Høring - reguleringsendring for område nord for 
Nyeveien 72

42 U 12.07.2011 Eger Bygg AS
Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72 
- videre fremdrift

43 I 08.08.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Forslag til ny reguleringsplan Nyeveien

44 I 08.08.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Revidert plankart reguleringsplan for område 
nord for Nyeveien 72
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45 I 27.09.2011
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Følgeskriv til revidert plankart - reguleringsplan 
for område nord for Nyeveien 72

47 U 19.10.2011

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk IKS

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for område nord for Nyeveien 72

46 U 19.10.2011 37 mottakere...
Nytt offentlig ettersyn - reguleringsendring for 
område nord for Nyeveien 72

54 I 28.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

49 I 03.11.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for område nord for Nyeveien 72

50 I 04.11.2011 Trond Heskestad Nyeveien justert kart med endret snuhammer

51 I 07.11.2011 Harald Aarstad
Innspill/merknad til nytt offentlig ettersyn for 
detaljreguleringsplan/reguleringsendring for 
område nord for Nyeveien 72

52 I 07.11.2011 Trond Heskestad
Innspill/merknad til nytt offentlig ettersyn for 
detaljreguleringsplan/reguleringsendring for 
område nord for Nyeveien 72

53 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan 
for område nord for Nyeveien 72

56 I 30.11.2011
Henriette Carlsen Aase 
og Eirik Fuglestad

Klage på reguleringsendring i område nord for 
Nyeveien 72

57 I 01.12.2011 Dalane Energi IKS
Uttalelse til reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72

58 I 03.02.2012
Henriette Carlsen Aase 
og Eirik Fuglestad

Trekker klage på reguleringsplan i område nord 
for Nyeveien 72

59 I 03.02.2012
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Revidert reguleringsplan for område nord for 
Nyeveien 72 etter høring - Siv.ing. Trond 
Heskestad

62 I 10.02.2012
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Revidert reguleringsplankart - Nyeveien

63 I 22.03.2012 Trond Heskestad Nyeveien - vurdering av utsikt

Parter i saken:
            
N BJORTJØNNLI 

ODDVAR
STEINODDVEIEN 6 4370 EGERSUND

N CARLSEN JOSTEIN 
ARVID

C/O ELISABETH 
CARLSEN,DALANEVEIEN 

4370 EGERSUND
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29
N CARLSEN JØRGEN NYEVEIEN 72 E 4370 EGERSUND
N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N DJUVE TORUNN DUGANEVEIEN 15 4370 EGERSUND

EDVARD OMDAL SLETTEIDVEIEN 307 4370 EGERSUND
N EGELAND 

ANNBJØRG
HUMLESTADGATEN 16 4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

Friestad Nyeveien 75 4370 EGERSUND
N GRASTVEIT TORE DALANEVEIEN 21 4370 EGERSUND
N HEGDAL ODDVAR KALHAMMERVEIEN 7 4370 EGERSUND
N HEGDAL ODDVAR KALHAMMERVEIEN 7 4370 EGERSUND
N JEVANORD JORUNN DUGANEVEIEN 11 4370 EGERSUND
N KARLSEN ARNE 

KARL
NYEVEIEN 72 C 4370 EGERSUND

N KARLSEN BENTE 
KORSVIK

DALANEVEIEN 25 4370 EGERSUND

N KARLSEN GUDRUN KALHAMMERVEIEN 14 4370 EGERSUND
N KARLSEN HERMANN 

EMIL
DALANEVEIEN 34 4370 EGERSUND

N KARLSEN OLAV S NYEVEIEN 72 D 4370 EGERSUND
N NEDREBØ JANNE DUGANEVEIEN 9 4370 EGERSUND
N ODDANE ANNE 

SOLVEIG
DALANEVEIEN 23 4370 EGERSUND

N ODDANE ASBJØRN DALANEVEIEN 23 4370 EGERSUND
OMDAL EDVARD NYEVEIEN 72 C 4370 EGERSUND

N SEGLEM JENNY DUGANEVEIEN 3 4370 EGERSUND
Siv.ing. Trond 
Heskestad

Gamle Forus vei 6 4033 STAVANGER

N SKJEGGESTAD 
ELLEN SOFIE

DUGANEVEIEN 5 4370 EGERSUND

N SKJELBRED NILS 
ARILD

PORSVEIEN 9 4370 EGERSUND

N SKJELBRED TONE I 
HELSETH

PORSVEIEN 9 4370 EGERSUND

N SKULSTAD JAN 
KJELL

KALHAMMERVEIEN 12 4370 EGERSUND

N SKULSTAD KJERSTI 
J C

KALHAMMERVEIEN 12 4370 EGERSUND

N STORDAHL JERLY DUGANEVEIEN 1 4370 EGERSUND
N STORDAHL PER C/O JERLY 

STORDAHL,DUGANEV. 1 
AD

4370 EGERSUND

THAWNGZEL 
MARTHAT OG 
LUANGNEH 
BOIHLUN

NYEVEIEN 72 B 4370 EGERSUND

THERESE SAGLAND  
THENGS

NYEVEIEN 72 C 4370 EGERSUND

THERESE THENGS 
SAGLAND

NYEVEIEN 60 4370 EGERSUND

N TYSSEBOTN ÅGOT DUGANEVEIEN 7 4370 EGERSUND
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SYNNØVE
N VOILÅS TOVE 

SISSEL
DUGANEVEIEN 13 4370 EGERSUND

AASE HENRIETTE 
CARLSEN OG EIRIK 
FUGLESTAD

NYEVEIEN 72 4370 EGERSUND
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Henriette Carlsen Aase og Eirik Fuglestad
Nyeveien 72
4370 Egersund

Dag Kjetil Tonheim 03.02.2012 
Lerviksgården 2
4370 Egersund

Vedrørende klage på reguleringsplan i område nord for Nyeveien 72.

Trekker herved klagen som ligger inne på reguleringsplanen i område nord for Nyeveien 72. 

Med vennlig hilsen,

Henriette Aase Fuglestad og Eirik Aase Fuglestad
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Elektronisk post

Fra:  DALANE ENERGI IKS

Til:  Dag Kjetil Tonheim, dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

Kopi til:
Harald Aarstad - Representant for eierne av område Myre

Reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

Oppfølging/kommentar til Harald Aarstads innspill til nytt offentlig ettersyn for 
detaljreguleringsplan/reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 - Eigersund 
kommune

Viser til høring og offentlig ettersyn av "Reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72" (som ligger ute i 
tidsrommet 21.10.11 - 02.12.11) og e-post fra Harald Aarstad datert 07.11.2011 (se under).

Siden Harald Aarstad har lagt dette så greit opp kan jeg bare bekrefte at kabeltraseene (merket "kabelføring 
elforsyning") han har tegnet inn på kart vedlagt i nevnte e-post er i tråd med Dalane energis planer og ønsker. 
Skriver derfor bare noen utfyllende kommentarer til disse.

 Traseen sør i reguleringsområdet
Det er her kun aktuelt å legge lavspentkabler som skal kunne forsyne deler av boligfelt Myre, og 
eventuelt fiber-/data-/telekabler. Til dette trengs det en trasébredde på maksimalt 1 meter og kablene 
legges minst 40 cm under overflaten (iht. REN-blad 9006).

 Traseen nord/vest i reguleringsområdet
Dette er samme trasé som er tenkt å forsyne det aktuelle boligfeltet. Her er det aktuelt å legge både 
lavspentkabler (som skal kunne forsyne deler av boligfelt Myre) og høyspentkabler. Høyspentkabelen er 
en del av en fremtidig plan om en forbindelse mellom 15326 Kalhammerveien og en nettstasjon på 
Havsøyveien, for å lage en "ring" i høyspentnettet (mulighet for tosidig mating). Dette for å øke 
leveringssikkerheten i området og gjelder særlig nettstasjonene 15326 Kalhammerveien og 15324 
Nyeveien.

For minst mulig ulempe for de involverte parter bør nødvendige kabler og rør graves ned når området 
opparbeides, for å unngå å måtte grave opp i vei eller eiendommer for å legge nye kabler.

Dersom det ønskes spesifisering eller presiseringer utover det som her er nevnt, vennligst ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Aleksander Klungland
Nettingeniør
Dalane energi IKS

Tlf.: 51462560
Mob.: 97069916
Sentralbord: 51462500

Epost: ak@dalane-energi.no
www.dalane-energi.no

0
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for område nord 
for Nyeveien 72

Vår ref.: 11/31618 / 08/2690 / PL-, FA-L12, GBR-46/152 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 4– Høring og offentlig ettersyn – reguleringsendring for område nord for 
           Nyeveien 72

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

   

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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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 28.10.2011

Deres ref.: 11/28163 Saksbehandler: Knut Torkildsen Slettebak Saksnr. 10/21957-5
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 60022/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
NYEVEIEN

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - REGULERINGSENDRING FOR
OMRÅDET NORD FOR NYEVEIEN - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

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

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

Saksopplysninger
I gjeldende kommuneplan er området nord for Nyeveien 72 regulert som boligområde. 

Det dreier seg her om ny høring/offentlig ettersyn etter en justering av tidligere forslag til 
reguleringsendring. Fylkesrådmannen viser til tidligere innspill og har ingen merknader 
utover dette.

Med hilsen

Ida Andreassen Knut Torkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Vedr: Reguleringsendring for området nord for Nyeveien 72.

Jeg ser at areal til lek er ivaretatt, og forutsetter at trafikk sikkerheten ivaretas.

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

Fra:  Trond Heskestad 

Sendt: 07.11.2011 
Til:  'Dag Kjetil Tonheim' 
Kopi: 'Terje Midbrød' 
Emne: RE: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERINGSPLAN 
/REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72 
________________________________________________________________ 

 Hei

Jeg oppfatter det slik at det her er tale om lavspente kabler fram til et mulig framtidig byggefelt på 
naboeiendom. Slike kabler avgir lite elektromagnetisk stråling og legges normalt i vegtraseer uten 
hensynssoner. Kabeltraseen i veg kan jeg ikke se problemer med. Traseen over privat tomteareal er 
derimot lite ønskelig og bør unngås.

Mvh

Trond Heskestad

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 7. november 2011 12:50
Til: Trond Heskestad
Emne: VS: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN /REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72
Viktighet: Høy

Hei

Kan du vurdere dette jfr. magnetfelt, ute opphoildareal for bolig m.m.

mvh

Dag K

  _____  

Fra: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD [mailto:haraldaarstad@c2i.net] 
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Sendt: 7. november 2011 12:10
Til: Dag Kjetil Tonheim
Kopi: Ketil Helgevold; per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no; Aleksander.Klungland@dalane-
energi.no; Terje Midbrød
Emne: Fw: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN /REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72
Viktighet: Høy

----- Original Message -----

From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net>

To: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>

Cc: Ketil Helgevold <mailto:ketil.helgevold@eigersund.kommune.no> ; 
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no <mailto:per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no> ; 
Aleksander.Klungland@dalane-energi.no <mailto:Aleksander.Klungland@dalane-energi.no> ; Terje 
Midbrød <mailto:terje@egerbygg.no>

Sent: Monday, November 07, 2011 12:06 PM

Subject: Fw: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN /REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72

----- Original Message -----

From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net>

To: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>

Cc: Ketil Helgevold <mailto:ketil.helgevold@eigersund.kommune.no> ; 
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no <mailto:per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no> ; 
Aleksander.Klungland@dalane-energi.no <mailto:Aleksander.Klungland@dalane-energi.no> ; Terje 
Midbrød <mailto:terje@egerbygg.no>

Sent: Monday, November 07, 2011 12:03 PM

Subject: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERINGSPLAN 
/REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72

Att.    Dag Kjetil Tonheim - Plansjef Eigersund kommune

Kopi til :
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Ketil Helgevold - Rådmann Eigersund kommune.

Per Steinar Berentsen - Fungerende Kommunalsjef

Aleksander Klungland - Dalane Energi IKS

Terje Midbrød - Tiltakshaver / utbygger Eger Bygg AS

Hans Emil Karlsen pva. av eierne av Myre - Gbnr. 46/35

papirkopi m/ vedlegg i mangel av e-post adresse.

MERKNAD OG INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN / REGULERINGSENDRING FOR

OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72 - EIGERSUND KOMMUNE.

________________________________________________

Det vises til utlagt nytt offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan /

reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 i Eigersund

kommune i tidsrommet 21.10.2011 - 02.12.2011.

På vegne av min oppdragsgiver og representant for eierene av

området Myre gbnr. 46/35 inngis her slikt innspill / merknad til

utlagt plan og bestemmelser. Plandokumentene følger vedlagt

i pdf.

1.00.    VVA-ANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR.

Tiltakshaver har i den plan som ligger ute til nytt offentlig ettersyn

i tidsrommet 21.10.11 - 02.12.11 vist en bedre veitrase` og 

veistandard enn det som det opprinnelig var lagt opp til i første

innsendte planforslag. 
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En regner med at tiltakshaver og kommunen er enige om veiens 

horisontale og vertikale linjeføringer slik traseen er vist i planen. 

En regner også med at forhold knyttet til teknisk infrastruktur 

herunder VVA-anlegg, energiforsyning er belyst og drøftet 

mellom kommunen og tiltakshaver.

2.00.    INNSPILL TIL UTLAGT PLAN OG BESTEMMELSER.

Den nye plan- og bygninglov - gjeldene lov - innehar

bestemmelser i kapittel 12 - §§ 12.1 - 12-15 som regulerer 

både arealbruk og andre føringer som det er relevant å 

vurdere i forbindelse med planarbeid og utforming av

en detaljreguleringsplan for et nærmere bestemt område.

I § 12-5. Arealformål i reguleringsplan. pkt. 2. Samferdselsanlegg

og teknisk infrastruktur framgår underformålet :

Trase` for nærmere angitt teknisk infrastruktur.

En kan ikke se at dette er angitt eller beskrevet i planen eller

bestemmelsene til planen og det oppfatter vi som en uklarhet

i planforslaget.

Undertegnede har på vegne av eierne av naboområdet Myre

gbnr. 46/35 hvor det også arbeides med en detaljreguleringsplan

vært i kontakt med fungerende kommunalsjef Per Steinar Berentsen
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og nettingeniør Aleksander Klungland hos Dalane Energi IKS

vedrørende traseer for kabelføringer for el-kraftforsyning til Myre

fra nettstasjon som er inntegnet i planen.

For Myre gbnr. 46/35 ville det, slik jeg vurderer det, være hensiktsmessig

å tilrettelegge for to traseer for kabelføringer elkraft til dette området. En

trase` i sør og en trase`i nord slik jeg har skissert det på vedlagte kopi

av plankartet med rød farge.

Jeg regner med at Dalane Energi IKS legger opp til kabelføring i veien

og da vil det være på sin plass og legge opp til kabelføring inn på Myre

der veien støter mot Myre i nord. Dette er en løsning som nettingeniøren

hos Dalane Energi IKS allerede ser nærmere på slik jeg har oppfattet 

det i våre samtaler. 

Når det gjelder trase` for kabelføring i sør slik jeg har skissert, så mener

jeg at det i planforslaget må vises en hensynssone - jf. plan- og bygningslovens

§ 11-8 - nettopp for kabelføring elforsyning til Myres sørligste del.

Denne hensynssonen trenger arealmessig ikke være noen bred trase` og

vil ikke ha noen spesiell negativ betydning. Kabelføringer blir lagt nedgravd

i grunnen og den planen legger ikke opp til noen bebyggelse som vil komme

i konflikt med en kabelføring i denne del av planområdet.

I reguleringsbestemmelsene under punkt II - Samferdselsanlegg og teknisk

infrastruktur og punkt III Hensynssoner bør denne traseen omtales/beskrives 

som trase for kabelføring elkraft.
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Jeg uttaler meg selvfølgelig kun på vegne av eierne av Myre, gbnr. 46/35 og

regner med at både fungerende kommunalsjef og nettingeniøren kommer

med et utspill til dette overfor plansjefen innen utløp av høringsfristen 02.12.2011.

Det vil være i alles interesse at den tekniske infrastruktur blir best mulig

ivaretatt både for planområdet og området på Myre - gbnr. 46/35.

Ber om tilbakemelding fra mottakerne av dette snarest mulig.

Ha en fortsatt fin dag !

Mvh.

Harald Aarstad

Ark.ing.

Mob.tlf. 47298214
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__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 07.11.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 

Kopi: Ketil Helgevold;per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no;Aleksander.Klungland@dalane-
energi.no;Terje Midbrød 
Emne: Fw: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERINGSPLAN 
/REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72 
________________________________________________________________ 

----- Original Message -----
From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net> 
To: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
Cc: Ketil Helgevold <mailto:ketil.helgevold@eigersund.kommune.no> ; 
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no <mailto:per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no> ; 
Aleksander.Klungland@dalane-energi.no <mailto:Aleksander.Klungland@dalane-energi.no> ; Terje 
Midbrød <mailto:terje@egerbygg.no>
Sent: Monday, November 07, 2011 12:06 PM
Subject: Fw: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN /REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72

----- Original Message -----
From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net> 
To: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
Cc: Ketil Helgevold <mailto:ketil.helgevold@eigersund.kommune.no> ; 
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no <mailto:per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no> ; 
Aleksander.Klungland@dalane-energi.no <mailto:Aleksander.Klungland@dalane-energi.no> ; Terje 
Midbrød <mailto:terje@egerbygg.no>
Sent: Monday, November 07, 2011 12:03 PM
Subject: INNSPILL/ MERKNAD TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR DETALJREGULERINGSPLAN 
/REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72

Att.    Dag Kjetil Tonheim - Plansjef Eigersund kommune

Kopi til :

Ketil Helgevold - Rådmann Eigersund kommune.
Per Steinar Berentsen - Fungerende Kommunalsjef
Aleksander Klungland - Dalane Energi IKS
Terje Midbrød - Tiltakshaver / utbygger Eger Bygg AS

Hans Emil Karlsen pva. av eierne av Myre - Gbnr. 46/35
papirkopi m/ vedlegg i mangel av e-post adresse.

MERKNAD OG INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN FOR
DETALJREGULERINGSPLAN / REGULERINGSENDRING FOR
OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72 - EIGERSUND KOMMUNE.
________________________________________________

Det vises til utlagt nytt offentlig ettersyn for detaljreguleringsplan /
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reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 i Eigersund
kommune i tidsrommet 21.10.2011 - 02.12.2011.

På vegne av min oppdragsgiver og representant for eierene av
området Myre gbnr. 46/35 inngis her slikt innspill / merknad til
utlagt plan og bestemmelser. Plandokumentene følger vedlagt
i pdf.

1.00.    VVA-ANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR.

Tiltakshaver har i den plan som ligger ute til nytt offentlig ettersyn
i tidsrommet 21.10.11 - 02.12.11 vist en bedre veitrase` og 
veistandard enn det som det opprinnelig var lagt opp til i første
innsendte planforslag. 

En regner med at tiltakshaver og kommunen er enige om veiens 
horisontale og vertikale linjeføringer slik traseen er vist i planen. 

En regner også med at forhold knyttet til teknisk infrastruktur 
herunder VVA-anlegg, energiforsyning er belyst og drøftet 
mellom kommunen og tiltakshaver.

2.00.    INNSPILL TIL UTLAGT PLAN OG BESTEMMELSER.

Den nye plan- og bygninglov - gjeldene lov - innehar
bestemmelser i kapittel 12 - §§ 12.1 - 12-15 som regulerer 
både arealbruk og andre føringer som det er relevant å 
vurdere i forbindelse med planarbeid og utforming av
en detaljreguleringsplan for et nærmere bestemt område.

I § 12-5. Arealformål i reguleringsplan. pkt. 2. Samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur framgår underformålet :

Trase` for nærmere angitt teknisk infrastruktur.

En kan ikke se at dette er angitt eller beskrevet i planen eller
bestemmelsene til planen og det oppfatter vi som en uklarhet
i planforslaget.

Undertegnede har på vegne av eierne av naboområdet Myre
gbnr. 46/35 hvor det også arbeides med en detaljreguleringsplan
vært i kontakt med fungerende kommunalsjef Per Steinar Berentsen
og nettingeniør Aleksander Klungland hos Dalane Energi IKS
vedrørende traseer for kabelføringer for el-kraftforsyning til Myre
fra nettstasjon som er inntegnet i planen.

For Myre gbnr. 46/35 ville det, slik jeg vurderer det, være hensiktsmessig
å tilrettelegge for to traseer for kabelføringer elkraft til dette området. En
trase` i sør og en trase`i nord slik jeg har skissert det på vedlagte kopi
av plankartet med rød farge.

Jeg regner med at Dalane Energi IKS legger opp til kabelføring i veien
og da vil det være på sin plass og legge opp til kabelføring inn på Myre
der veien støter mot Myre i nord. Dette er en løsning som nettingeniøren
hos Dalane Energi IKS allerede ser nærmere på slik jeg har oppfattet 
det i våre samtaler. 
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Når det gjelder trase` for kabelføring i sør slik jeg har skissert, så mener
jeg at det i planforslaget må vises en hensynssone - jf. plan- og bygningslovens
§ 11-8 - nettopp for kabelføring elforsyning til Myres sørligste del.

Denne hensynssonen trenger arealmessig ikke være noen bred trase` og
vil ikke ha noen spesiell negativ betydning. Kabelføringer blir lagt nedgravd
i grunnen og den planen legger ikke opp til noen bebyggelse som vil komme
i konflikt med en kabelføring i denne del av planområdet.

I reguleringsbestemmelsene under punkt II - Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og punkt III Hensynssoner bør denne traseen omtales/beskrives 
som trase for kabelføring elkraft.

Jeg uttaler meg selvfølgelig kun på vegne av eierne av Myre, gbnr. 46/35 og
regner med at både fungerende kommunalsjef og nettingeniøren kommer
med et utspill til dette overfor plansjefen innen utløp av høringsfristen 02.12.2011.

Det vil være i alles interesse at den tekniske infrastruktur blir best mulig
ivaretatt både for planområdet og området på Myre - gbnr. 46/35.

Ber om tilbakemelding fra mottakerne av dette snarest mulig.

Ha en fortsatt fin dag !

Mvh.

Harald Aarstad
Ark.ing.

Mob.tlf. 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________
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Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 6607 (20111107) 
__________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 03.11.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 -
Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

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: Jerstad Svein Arne [mailto:saj@nve.no] 
Sendt: 3. november 2011 13:07
Til: 'post@eigersund.kommune.no'
Emne: Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 - Eigersund 
kommune

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201006313-6
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Deres ref: 

Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72 -
Eigersund kommune

Viser til deres oversendelse av reguleringsendring for Nyeveien 72 til offentlig ettersyn. Deler av 
planområdet ligger innenfor område som i flomsonekartet er vist som flomutsatt. Det er i 
reguleringsbestemmelsene §7 stilt krav til golvhøyde på kote 15,5 m i rom for beboelse, i 
samsvar med flomsonekartets opplysninger.

NVE mener flomsonekartets informasjon om flomsone ved 200 årsflom,ihht Pbl.  skal vises på 
plankartet som hensynssone - fareområde flom. Dette kan ha betydning for forvaltning av planen 
bla. i forhold til byggehøyder for  andre typer bygg med krav til lavere sikkerhetsfaktor ihht TEK 
10.  Forholdet korrigeres før neste behandling av planen. 

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 61

E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no

Web: www.nve.no <http://www.nve.no>
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  _____  

NVEs hovedkontor har ny besøksadresse fra 6. juni 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

Nytt telefonnummer er: 09575

NVE's main office new visiting address from June 6, 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

The new phone number is: 09575
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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

Internt notat

Uttalse - reguleringsplan for området nord for Nyeveien 72

Vår ref.: 11/1261 / 08/2690 / PL-, FA-L12, GBR-46/152 Dato: 17.01.2011
Saksbehandler: Per Steinar Berentsen Telefon: 51 46 83 03 Mobiltelefon: 918 37 045
E-post: per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no

Det vises til mottatt brev datert 03.12.10.

Miljøavdelingen ønsker å komme med følgende felles uttalelse til reguleringsforslaget:

Vegareal:
Kurvatur og bredde på ny adkomstvei må utformes slik at utrykningskjøretøy (brannbil) kan 
komme fram. Viste vegføring sør for trafo bør således vurderes lagt til nordsiden av trafo for 
å oppnå en bedre linjeføring. 
Skal nåværende veiføring opprettholdes, bør veibredde i kurvatur ved trafo utvides slik at 
store kjøretøy lett kan passere.

Vegen er foreslått regulert som felles vei for feltet, men bør bygges etter standard som
offentlig vei. Også vann- og avløpsledninger bør dimensjoneres og opparbeides etter 
kommunale retningslinjer. Det er viktig at brannkum(er) ikke blir uteglemt.

Forøvrig ingen merknader.

Med vennlig hilsen

Per Steinar Berentsen
Kommunalsjef tekniske tjenester
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________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Heskestad 
Sendt: 13.01.2011 
Til:  'rs@nve.no' 
Kopi: 'Terje Midbrød';'Dag Kjetil Tonheim' 
Emne: Reguleringsplan Nyeveien Egersund - deres ref:NVE 201006313-2 rs/saj 
________________________________________________________________ 

 Hei

Har mottatt kopi av uttalelse dat.05.01.11 fra dere. Slik jeg leser uttalelsen krever dere en byggehøgde for 
laveste golvnivå på kote 16 + 0,3, dvs. kote 16,3. Dette stemmer ikke med informasjon vi tidligere har fått 
fra NVE ved e-post dat.12.05.10 gjengitt nedenfor, og som du har fått kopi av. Vi har på dette grunnlag 
lagt kote 15,5 til grunn i reguleringsforslaget. Da det ferdige flomsonekartet var offentlig i juni 2010, finner 
vi grunn til å spørre om det helt i sluttfasen ble foretatt justeringer på flomsonekartet i dette området.

Da terrengnivået i planlagt byggeområde ligger i underkant av kote 14, vil det få store konsekvenser og se 
merkelig ut om golvnivå for planlagt bebyggelse skal legges på kote 16,3. Vi vil også minne om ca. 10 
eksisterende boliger i dette området har golvnivå under kote 16,3.

Vi må vennligst be dere ta en ny vurdering av kravet til kotenivå.

Mvh

Trond Heskestad

Tlf.90689364

Fra: Pedersen Turid Bakken [mailto:tba@nve.no] 
Sendt: 12. mai 2010 13:40
Til: Einar Olsen
Kopi: Jespersen Martin Nørman; Jerstad Svein Arne; Traae Eirik; Orvedal Kjartan; Øydvin Eli Katrina
Emne: SV: Flomsonekart Hellelandsvassdraget

NVE sak nr 200709097

Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging langs 
vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. I utgangspunktet bør elver få 
tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det ikke blir bygget i områder utsatt for vassdragsrelatert 
fare. Styring av arealbruken bort frå vassdrag er det beste virkemidlet for å ta vare på vassdragsmiljø og 
redusere vassdragsrelatert fare. NVEs rolle er å bidra til at arealplanene tar tilstrekkelig hensyn til farer. 
På NVEs internettside 
<http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202008/Retningslinjer%202008/Retningslinjer%2
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001-08.pdf?epslanguage=no>r%202008/Retningslinjer%2001-08.pdf?epslanguage=no ligger NVEs 
retningslinje 1/2008 " Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag". Formålet 
med våre retningslinje nr. 1/2008 er å bidra til å redusere samfunnets sårbarhet mot flom og andre 
faremomenter knyttet til vassdrag ved at det blir tatt nødvendig hensyn til disse farene i arealplaner og 
byggesaker. I følge retningslinjene skal garasjer, lagerbygg o.l har en sikkerhet mot 20-årsflom mens 
fritidsbebyggelse, boliger mm skal ligge sikkert mot en 200-års flom.

Bygninger kan plasseres i områder der sannsynligheten for flom er større enn minstekravet. 
Forutsetningen er da at det gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for flom mot 
bebyggelsen til det nivå som er angitt i NVEs retningslinje 1/2008 eller stilles særskilte krav til 
bebyggelsen.

For Hellelandsvassdraget er det som min kollega Martin Jespersen omtaler snart ferdigstilt flomsonekart 
hvor det aktuelle området også blir kartlagt. Vannlinjen for en 200-årsflom indikerer en vannstand i det 
aktuelle området på rundt kote 15.2. I tillegg skal det plusses på en sikkerhetsmargin som tar høyde for 
usikkerheter ved berergningene. Ut fra data vi har så lang bør bebyggelse over kote 15.5 ligge sikkert mot 
en 200-årsflom. Vi må ta forbehold om at denne høyden kan endres noe når endelig kart foreligger.  

Med vennlig hilsen

Turid Bakken Pedersen

senioringeniør

_____________________________

Norges vassdrags- og energidirektorat

Adr.:    Postboks 2124

           3103 Tønsberg

tlf.       33 37 23 07

mobil:  97 68 13 12

e-post: tba@nve.no <mailto:tba@nve.no>

Web: www.nve.no <http://www.nve.no/>

P Before printing, think about the environment 

  _____  

Fra: Jespersen Martin Nørman 
Sendt: 28. april 2010 20:53
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Til: 'Einar Olsen'
Kopi: Pedersen Turid Bakken
Emne: SV: Flomsonekart Hellelandsvassdraget

Hei!

Jeg har sendt din forespørsel videre til en mine kolleger som har mye bedre forutsetninger enn meg for å 
gi mest mulig korrekt svar på dette. Hun er imidlertid ikke på kontoret de første par dager så det kan ta litt 
tid før et svar. Umiddelbart ser det ut som om vår vannlinjeberegning for en 200-årsflom indikerer en 
vannstand i området som du skisserer på rundt kt. 15.2. I tillegg til dette kommer en sikkerhetsmargin for å 
ta høyde for usikkerheter ved beregningen men størrelsen av denne er jeg usikker på for Egersund-
beregningen. 

Jeg vil be deg ikke å gå videre med disse verdiene før du har fått endelig svar fra min kollega,

Ta gjerne kontakt igjen om noe er uklart!

mvh

Martin Jespersen

Senioringeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 33 37 23 18, mobil: 46 80 46 60
E-post nve@nve.no <mailto:nve@nve.no> eller direkte mnj@nve.no <mailto:mnj@nve.no>
Web: www.nve.no <http://www.nve.no/>

___________________________________________________

  _____  

Fra: Einar Olsen [mailto:EinarOlsen@ingeniorservice.no] 
Sendt: 28. april 2010 16:26
Til: Jespersen Martin Nørman
Emne: Flomsonekart Hellelandsvassdraget

Hei

Viser til samtale på telefon i dag. Området det gjelder er det markert med grønt i vedlegget. Legger ved 
link til gule sider i tillegg. 
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Som jeg sa på telefon er det under arbeid med reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, kommet 
krav om at man må vurdere høyden i forhold til 200-år flom.

Høydene på gulvet i planlagt bebyggelse er 15 meter. 

Fint hvis du har mulighet til å kikke så vidt på dette. 

http://kart.gulesider.no/m/pgEr6

Ring hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Einar S. Olsen

VVA prosjektering

Ingeniørservice AS,

Gamle forusvei 6, 4033 Stavanger

Telefon: 51962784

Mobil: 97589264

E-mail: eo@ingeniorservice.no

www.ingeniorservice.no

  _____  

NVEs hovedkontor har ny besøksadresse fra 10. august 2009: Drammensveien 211, Oslo
NVE's new visiting address from August 10, 2009: Drammensveien 211, Oslo

  _____  

NVEs hovedkontor har ny besøksadresse fra 10. august 2009: Drammensveien 211, Oslo
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NVE's new visiting address from August 10, 2009: Drammensveien 211, Oslo
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 20.01.2011 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: KOMMENTARER / MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE NORD FOR 
NYEVEIEN 72 - GNR. 46 BNR. 152 M.FL. EIGERSUND. 
________________________________________________________________ 

  
Til    Eigersund kommune
       Planavdelingen,
       4370 Egersund

       Plansjef Dag Kjetil Tonheim

KOMMENTARER / MERKNADER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
OMRÅDE NORD FOR NYEVEIEN 72 - GNR. 46 BNR. 152 M.FL. EIGERSUND
_____________________________________________________________

På vegne av eiere og arvinger til gnr. 46 bnr. 35 m.fl. inngis følgende kommentarer/
merknader til detaljreguleringsplanen utlagt til offentlig ettersyn med frist til den
21. januar 2011 for uttalelse :

For gnr. 46 bnr. 35 m.fl. som mot øst har felles grenselinje med planområdet i
detaljreguleringsplanen på gnr. 46 bnr. 152 m.fl., er det utarbeidet et utkast
til reguleringsskisse innsendt til varslet oppstart av områdeplan for Havsøy og 
deretter gjennomgått i møte med planavdelingen. Reguleringsskissen oversendt
til kommunen den 6. september 2010 framgår av vedlegg 1.

Plansjefen har i epost den 2. desember 2010 så oversendt foreløpige føringer for
det videre planarbeid slik det framgår av vedlegg 2.

Som kommentar foreslås at kommunen sammenholder de forslag til planløsninger
som framgår av reguleringsskissen og detaljreguleringsplanen i en eventuell
vurdering av området sett i en sammenheng. 

I detaljreguleringsplanen for område nord for Nyeveien 72 er det lagt føringer
med hensyn til sikker høyde i forhold til flom oppgitt til kotenivå 15,5 m.o.h. og
en antar at dette også vil gjøres gjeldene for planområde på gnr. 46 bnr. 35
m.fl. - jf. reguleringsskissen. En ber imidlertid om å få klarlagt hvordan tiltakshaver/
utbygger ser for seg planert høyde og avsluttning på de ubebygde deler av felt B1
som ligger og grenser mot den felles grenselinjen mellom gnr. 46 bnr. 35 og
gnr. 46 bnr. 152 som ledd i den videre planbehandlingen.

Videre framgår det av detaljreguleringsplanens bestemmelser for felt B1 
at det kan oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg. Dette er 
føringer som mine parter ønsker å videreføre i sitt område i den endelige plan.
Det siktes da til tomteområdene merket B1- B15 i reguleringsskissen. 
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Ut over dette har mine parter, på nåværende tidspunkt, ingen flere kommentarer 
til detaljreguleringsplanen og bestemmelsene til denne.

Som merknad anføres det at den felles grenselinjen mellom gnr. 46 bnr. 35 og
gnr. 46 bnr. 152 bør vises i detaljreguleringsplanen med sin rette beliggenhet
hvis dette ikke er gjort på plankartet. Vedlagt følger kopi av kart- og oppmålings-
samt skylddelings- forretning fra 24. oktober 1940 hvor den felles grenselinjen
er oppgitt med et måltall på 163,80 til orientering - vedlegg 3 A, B, C og D.

Mvh.

Harald Aarstad

Mob. tlf. : 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 
5803 (20110120) __________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Heskestad 

Sendt: 20.01.2011 
Til:  'Dag Kjetil Tonheim' 
Kopi: 'Terje Midbrød' 
Emne: RE: Merknader_sak141-10.pdf - Adobe Reader 
________________________________________________________________ 

 Hei

Vi har følgende kommentarer til merknad dat.19.01.11:

1.       Kommunen har ingen plikt til å overta felles veger til drift og vedlikehold.

2.       På grunnlag av protest fra eier av 46/495 er nåværende atkomstveg flyttet sørover for å ivareta at 
frisiktlinje ikke beslaglegger areal på 46/495. Omlagt veg må opparbeides når planlagt utbygging skal 
realiseres, og skal selvsagt benyttes av de som i dag har vegrett.

3.       Vi har ingen merknader til foreslått tillegg til bestemmelsene, men vil presisere at bruk av veg også 
innebærer et solidarisk vedlikeholdsansvar for alle brukerne

Når det gjelder regulering innpå 46/1036, må vi presisere at reguleringsplanen ikke rokker ved 
eiendomsforhold, dvs. at disse berørte arealene fortsatt skal eies av 46/1036. Det er imidlertid 19.12.08 
tinglyst rett til parkering på 46/1036 som hefte på eiendommen. Dokumentasjon på dette kan framlegges.

Vi kan gjerne merke parkeringsplasser foran garasje dersom dette er påkrevd å medta på plankartet.

Krav til kotehøgde for sikring mot flom kan vi ikke gjøre noe med, kfr. flomsonekart fra NVE.

Avsatt område for bossoppstilling er ment å ivareta også bnr.350 og 1036, men her kommer også inn et 
solidarisk vedlikeholdsansvar.

Utbyggingsavtale inngår ikke i reguleringsplanen.

Mvh

Trond Heskestad

Tlf.90689364

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 19. januar 2011 10:24
Til: Trond Heskestad
Emne: Merknader_sak141-10.pdf - Adobe Reader
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Kan dere hå gjennom og kommentere uttalen?

mvh

Dag K
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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
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 24.01.2011

Deres ref.: 10/29813 Saksbehandler: Ida Andreassen Saksnr. 10/21957-3
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 3924/11

Arkivnr. FR-RB EIG 
    NYEVEIEN

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - GNR 46 BNR 152 NYEVEIEN 72
OFFENTLIG ETTERSYN

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen 
har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for friluftsliv og 
kulturminnevern. Vi vil opplyse om at det i denne saken ikke kommer egen uttalelse fra 
Fylkesmannen.

Saksopplysninger
Planlagt reguleringsområde omfattes av en eldre reguleringsplan som i senere tid ikke har 
blitt fulgt opp. Her inngår en ny vei (Kalhammerveien) og et par industritomter. Hensikten 
med innsendte plan er å omgjøre denne planen, og tilrettelegge området for ny 
boligutbygging.

Planområdet ligger ca. 1 km fra Egersund sentrum. Det er disponert til boligformål i 
kommuneplanen.

Boligtetthet
Vi bemerker at planområdet ligger i gang- og sykkelavstand til Egersund sentrum, og 
henviser fastsatte ”Strategier for tettstedsutviklingen”, i ”Fylkesdelplan for areal og 
transport i Dalane 2005- 2015”. Her understrekes det at en skal utnytte tettstedsarealer 
bedre ved å legge spesiell vekt på fortetting og gjenbruk innenfor eksisterende 
tettstedsområder.  Lignede målsetninger går også frem av gjeldende kommuneplan, 
retningslinje 1.9, hvor det slås fast at fortetting av boligbebyggelse er ønsket i Egersund 
by.

Basert på det tilrår vi at forslagsstiller vurderer hvorvidt planområdet kan egne seg for flere 
boenheter. Dette er imidlertid forutsatt at ulempene ikke blir uforholdsmessig store i forhold 
til manglende tilpassning til strøkets karakter, estetikk, tap av utsikt, økt trafikk, redusert 
fellesareal m.m. (jamfør punkt 1.9 i retningslinjene for byggeområder i kommuneplanen).

Lekearealer
Felles uteoppholdsarealer har en viktig funksjon som samlingspunkt for rekreasjon, lek og 
sosiale møter mellom barn, unge og voksne. I denne sammenheng etterspør vi krav 
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knyttet til trafikksikkerhet (sikring mot nærliggende vei) og kvalitet, eventuelt krav om en 
utenomhusplan ved utforming av fellesarealene. I tillegg ber vi om at en sikrer trafikksikre 
adkomster til lekearealet, og at en tilrettelegger for sykkelparkering her. 

ROS- analyse og rekkefølgebestemmelser
Risikoforhold som avdekkes må føles opp i reguleringsplanen. Vi etterspør avbøtende 
tiltak knyttet til flom/ springflo. Videre ber vi om at forslagsstiller implementerer 
rekkefølgebestemmelser som sikrer utredning av radonnivå og avbøtende tiltak før en 
tillater utbygging av boliger i planområdet. 

Med hilsen

Ida Andreassen Esther Balvers
Rådgiver Rådgiver

Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Henriette Carlsen Aase og Eirik Fuglestad
Nyeveien 72
4370 Egersund

Dag Kjetil Tonheim 24.02.2011 
Lerviksgården 2
4370 Egersund

Klage på reguleringsendring for område nord for Nyeveien 72

Klager på at veien er lagt over vår eiendom, noe som ikke samsvarer med de planene som ble 
fremvist da vi kjøpte Nyeveien 72 den 2 oktober 2009.

Med vennlig hilsen

Henriette Carlsen Aase og Eirik Fuglestad
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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 brukerutvalget vedr. reguleringsplan for område 
nord for Nyeveien 72

Vår ref.: 10/31374 / 08/2690 / PL-, FA-L12, GBR-46/152 Dato: 20.12.2010
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon: 
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 17.12.2010 har Felles brukerutvalg behandlet sak 54/10 – Reguleringssaker til 
felles brukerutvalgs møte 17.12.10 :

RS 12 – reguleringsplan for område nord for Nyeveien 72

Felles brukerutvalgs vedtak den 17.12.10:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

-----------------------------------

   

Med hilsen

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

--------------------------------------------
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Henriette Carlsen Aase og Eirik Fuglestad
Nyeveien 72
4370 Egersund

Dag Kjetil Tonheim 30.11.2011 
Lerviksgården 2
4370 Egersund

Klage på reguleringsendring i område nord for Nyeveien 72

Klager på at veien er lagt over vår eiendom, noe som ikke samsvarer med de planene som ble 
fremvist da vi kjøpte Nyeveien 72, den 2. oktober 2009.

Med vennlig hilsen,

Henriette Carlsen Aase og Eirik Fuglestad

Side 68 av 427



BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR  OMRÅDE NORD FOR 
NYEVEIEN 72, EIGERSUND KOMMUNE.

Sist revidert: 08.02.2012

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.

Området reguleres til følgende formål:
I. Bebyggelse og anlegg
II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
III. Hensynssoner

I.  BEBYGGELSE OG ANLEGG

Frittliggende boligbebyggelse

§ 1       I  felt B1 kan det oppføres ene- eller tomannsboliger med tilhørende anlegg, men 
maksimalt 6 boenheter. I B2 kan det oppføres inntill 2 eneboliger med tilhørende 
anlegg utover eksisterende enebolig.

Eksisterende boliger, garasjer m.m. inngår i planen.

Søknad om tillatelse til tiltak og/eller rammesøknad skal redegjøre for:
1. Bygningens plassering på tomten
2. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendigetrapper, 

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

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

redegjøres for
5. Fasader, snitt og planer i mål 1:100
6. Eksisterende eller planlagt bygg på naboeiendommen skal tegnes inn på samlet 

fasadeoppriss (valgfri målestokk)
7. Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA)

  
§ 2    Tillatt bebygd areal %-BYA skal ikke overstige 35% av tomtas nettoareal i B1 og 30% 

i B2. Areal til garasje/parkering kommer i tillegg.

§ 3     Det skal på egen eiendom vises 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet. 
Biloppstillingsplass foran garasje skal medregnes.

§ 4     Mønehøgden skal ikke overstige 8,0 m over tilstøtende planert terrengs høyeste 
punkt. Mønehøgde skal likevel ikke i noe tilfelle overstige 9,5 m over tilstøtende 

planert terrengs laveste punkt. Takvinkel skal ikke overstige 45 ved saltaksløsning. 
Ved pulttak skal gjennomsnittlig gesimshøgde ikke overstige 8,0 m. Bebyggelsen skal 
plasseres innenfor angitte byggebegrensning vist på planen.

Boligene i B1  skal ha møneretning som vist på planen.

§ 5   Garasjer i B1 skal oppføres som vist på plankartet med møneretning som vist i 
planen. For B2 kan det oppføres frittliggende garasje med bodareal inntil 50 m2. 

Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 4 meter.  Garasje kan plasseres inntil 1 
meter fra og parallelt med regulert vegside, men da kreves tinglyst hefte i forhold til 
kommunen.
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§ 6 Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå golv enn 15,5.
Det skal fremlegges dokumentasjon på at ingen høyder på tilgrensende areal til B1 og 
B2 er slik at det kan medføre fare for vanninntrenging eller skade.

Fareområde – Høyspoent (Trafo)

§ 7 Område for trafo kan kun nyttes til dette formålet.

Bossoppstillingsplass

§ 8 Bossoppstillingsplass er felles for hele planområdet.

Lek og felles uteoppholdsareal

§ 9 Felles sandlekeplass er felles for hele reguleringsområdet. Lekeplass skal så langt 
som mulig anlegges i samsvar med prinsippene om universell utforming og være 
trafikksikker.

II. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 10 Regulerte felles kjøreveger er felles for hele planområdet.
Felles parkeringsplasser er felles for område B1.

III. HENSYNSSONER

§ 11  I  frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 m over tilstøtende vegers 
planum. 

IV. FAREOMRÅDER - FLOM

§ 11  Denne viser flomsone ved 200 årsflom, ihht Pbl. Denne skal legges til grunn i forhold 
til byggehøyder for andre typer bygg med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig
ihht TEK10.

Dette skal dokumenteres ved byggesøknad av fagkyndig.

FELLESBESTEMMELSER.

§ 12   Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke 
inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

§ 13 Ved søknad om tiltak skal forhold knyttet til radon dokumenteres og eventuelt 
avbøtende tiltak skisseres.

§ 14 Mindre bygg/anlegg for tekniske installasjoner kan etableres innenfor felles 
grøntområder.

§ 15 Prinsippene bak universell utforming skal ivaretas

§16 Fremføring av strøm skal skje ved jordkabel.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 17      Området og bebyggelse skal knyttes til offentlig vann og avløp.
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§18       Avkjørselsforholdet skal være godkjent av Eigersund kommune før det gis
            byggetillatelse.

§19     Felles lekeplass skal ferdigstilles senest ved ferdigstillelse av første bolig.
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Tegnforklaring:
PBL. § 12-5 Reguleringsformål

Frittliggende boligbebyggelse

1 Bebyggelse og anlegg

Revisjoner

Saksbehandling

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

Streksymboler m.v.
Planens begrensing

NORD

Plan nr.:

 
       

Formålsgrense

Dato Sign.

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:500

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

Senterlinje

Byggegrense

T.H

J.K

13.10.10

Detaljreguleringsplan for område nord

Veg

Frisiktlinje

Frisiktsone

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Eiendomsgrense opphevesTrafo

Lek, felles

Bossoppstillingsplass

Tomtegrense

     Illustrert bebyggelse

Hensynssoner

Hensynssonegrense

for Nyeveien 72.

Laveste kotenivå gulvLG

16.11.2010

Diverse justeringer 08.08.2011 T.H.

Forlengelse av snuhammer i nord 04.11.2011 T.H.

S

Avkjørsel

Lagt inn felles avkjørsel i sør. 25.01.2012 T.H.

Høyspenningsanlegg
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________________________________________________________________ 

Fra:  Trond Heskestad 
Sendt: 22.03.2012 
Til:  'Dag Kjetil Tonheim' 

Kopi: 'Terje Midbrød' 
Emne: Nyeveien 
________________________________________________________________ 

Hei

Vedlagt følger skisse som viser utsiktssektorer fra henholdsvis kjøkken og stue i hovedetasjen på 
46/1036. Topp grunnmur ligger på 18,0. Skissen er basert på at mønehøgde på garasjer på 19,5 blir 
justert ned til flatt tak på 18,5. Det bør stilles krav i reguleringsbestemmelsene om at boligene i B1 skal ha 
møneretning som vist på skissen. Boligen på 46/1036 har terrasse i sørenden av huset på ca. kote 18,3, 
se vedlagte hustegninger. Det vil ikke bli skyggeproblemer på terrassen som følge av planlagte hus 
innenfor de deler av året man bruker terrassen til uteopphold.

Da det nå bygges 3mannsbolig på naboeiendommen, ønsker vi at det også i B2 skal åpnes for 
tomannsboliger som i B1. Kan det la seg gjøre?

Beklager denne sene tilbakemeldingen, men jeg har vært på tjenestereise i dag.

Mvh

Trond
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Saker - planteknisk utvalg - som 
kun skal behandles/avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/770
Journalpostløpenr.:
12/9594

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
053/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
13.03.12
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 21.03.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 13.03.12 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222058 Protokoll fra PTU 13.03.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 13.03.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  17:05 
Sak – fra / til: 033/12 - 051/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  

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:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
SP – Koldal, Bernt (Varamedlem) – sak 045/12

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kons. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle og
plansjef Dag Kjetil Tonheim.

Merknader til møtet:
 Utvalget var på gårdsbesøk hos Jostein Sleveland, Sleveland (kl.09.15) før det ble foretatt 

befaring i sakene 46/12, 47/12 og 49/12 fra kl. 10.25. 

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

033/12
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 
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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 Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 07.02.12

041/12
Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna - byggelinje, ny 
avkjørsel, utfyllingsgrense

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

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
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

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Rådmannen endret sin innstilling slik:

”Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
med kart og bestemmelser blir lagt vedtatt med følgende justeringer i:….”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-033/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv 65 Leidland - Skadbergstranden 
med kart og bestemmelser blir 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
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.”
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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

Vedtaket er enstemmig.

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

Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for gangvei på 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

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-034/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for gangvei på 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

Vedtaket er enstemmig.

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

Rådmannens forslag til vedtak 15.02.2012:
Planteknisk utvalg 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:
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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. 
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 bygningslovens § 12.12.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Tilleggspunkt til rådmannens innstilling:
- Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering.
- Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet.
- Høyspent legges i jordkabel.
- Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

o De nye punktene legges ut til ny høring før planen fremmes for kommunestyret.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Nygårds tilleggspunkt enstemmig vedtatt.

PTU-035/12 Vedtak:

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:
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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. 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. 

5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering.
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet.
7. Høyspent legges i jordkabel. 
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

De nye punktene legges ut til ny høring før planen fremmes for kommunestyret.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12.

Vedtaket er enstemmig.

036/12: SMIL - strategi 2012-2015

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.
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13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Rådmannen endret sin innstilling – strategiplanen - slik:

“I pkt. 2.0 i første avsnitt står det: 
„Tynning har et forventet tilskuddsbehov på kr. 60.000.“
Riktig beløp skal være kr 50.000.

I pkt. 2.0 andre avsnitt står det: „
Tilskuddsbehovet vil være ca. kr. 660.000 i perioden.“
Riktig beløp skal være kr. 324.000.“

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-036/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om sin habilitet i saken da han er i prosess med en 

situasjon som kan medføre 10 delingsgebyrer, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut.

Planteknisk utvalg fant ikke Gya inhabil i saken, og han tok sete igjen.
---- o ----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt tillegg:
”I delingssaker som er etter både jord- og plan- og bygningsloven skal det kun betales 
halvt gebyr av jordloven for.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Gyas tilleggsforslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (SP).
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PTU-037/12 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

038/12: Utbyggingsavtale del av gnr. 60 bnr. 1, Hellvik

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. 

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-038/12 Vedtak:

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. 

Vedtaket er enstemmig.

039/12: Utbyggingsavtale, gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket

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. 
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13.03.2012 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-039/12 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få en ny avtale for hele 
planområdet fremlagt.

Vedtaket er enstemmig.

040/12: Godkjenning av protokoll fra planteknisk utvalgs møte 
07.02.12

Forslag til vedtak 21.02.2012:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 07.02.12 godkjennes.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-040/12 Vedtak:

Protokoll fra planteknisk utvalgs møte den 07.02.12 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

041/12: Klage - reguleringsendring Indre Vågen - Eieåna -
byggelinje, ny avkjørsel, utfyllingsgrense

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

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-041/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

042/12: Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 5 bnr. 7 - Arthur 
Myklebust, Randi Lura og Bjarne Myklebust

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. 

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-042/12 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. 

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

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. 

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-043/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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.   

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for å få belyst følgende 
punkter/spørsmål:

- andre inntresenter ?
- andre momenter på bruket som for eksempel masseuttak etc. ?
- kan man dele/skille ut driftsbygninger og dyrket mark slik at Øglend får dekket sitt 

behov og nabobøndene kan få hånd om tilleggsjord ?”
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Votering utsettelsesforslag:
Skåra Gunvaldsens forslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (KRF + SP).

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”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.”    

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

PTU-044/12 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.   

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.   

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 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. Bernt Nodland (SP) 
tok sete.

---- 0 ----

Side 91 av 427



14

 Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jf. § Kl.31.3.

---- 0 ----

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:
Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (AP + SP).

PTU-045/12 Vedtak:

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.
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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. 

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Bente Skåra Gunvaldsen, 

KRF).

PTU-046/12 Vedtak:

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. 

Vedtatt med 10 mot 1 stemme.

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

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.
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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.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-047/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

”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. Saken vil skape presidens
2. Tiltaket ligger i en ellers inngrepsfri sone og av hensynet til trafikksikkerheten.

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.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eges forslag (AP).

PTU-048/12 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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 
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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. 

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.

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 ALF TORE SÆSTAD (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet da han er søskenbarn til part i 
saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut.

Planteknisk utvalg fant ikke Sæstad inhabil i saken, og han tok sete igjen.
---- o ----

ANDERS EGE (AP) foreslo:
”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 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.”

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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PTU-049/12 Vedtak:

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 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

050/12: Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 13.03.12

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

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene.

PTU-050/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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051/12: Spørsmål/orienteringer i planteknisk utvalgs møte 13.03.12

Spørsmål/orienteringer i møtet 21.02.2012:

13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

12/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) hadde fått flere henvendelser med spørsmål om når 
reguleringsplanen for Lunden blir behandlet. Kan administrasjonen redegjøre for dette ?

PLANSJEFEN svarte at planen kommer til behandling når den er komplett. Dette vil 
trolig skje før sommeren 2012.

13/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om vedlikehold på skolene i kommunen. 
Etter å ha vært på Hellvik skole og gått langsetter klasserommene mot Hellviksveien, så 
kunne en se flere vinduer som manglet bunnlister. Det vil ikke gå lang tid før hele vinduet 
må skiftes dersom ikke noe gjøres snarest. Hvordan følges slike mangler opp ?

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette er en årlig rutine 
som burde følges opp. Skal se på saken.
Ellers er det daglige/årlige/toårlig rutiner som gjennomgås, alt etter hva saken dreier seg 
om.

14/12:
BYGGESAKSSJEFEN delte ut et notat ang. status på byggesaksavdelingen. Dette 
fremlegges som en referatsak til neste møte i planteknisk utvalg.

15/12:
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER hadde fått en henvendelse fra 
Dalane Energi om kommunen var interessert i et samarbeid når jordkablene skulle 
videreføres fra trafoen på Slettebø (ved innkjørselen til Mjølhus) til den nye trafoen som 
har innkjørsel via Svanevassveien. Hensikten med samarbeidet var at hvis det skulle 
anlegges en forlengelse av sykkel-/og gangstien i dette området, så kunne det 
samkjøres når Dalane Energi la jordkablene.

16/12:
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER delte ut et skriv med svar på Kjell 
Vidar Nygårds (H) spørsmål fra forrige møte, sak 30/12 – detaljbudsjett miljøavdelingen 
2012 – hvor det ble bl.a. pekt på store utgifter på posten 6830 Avløp og rensing – 11209 
Kjøp av div. tjenester.
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17/12:
ANDERS EGE (AP) viste til tidligere informasjon som var gitt i bl.a. delingssaker. Bør 
slike saker sendes på høring til faginstanser ?  Dette for å få en grundig gjennomgang av 
saken av personer som kan faget. 
Ber om en sak på dette.

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at det er en 
organisasjonsgjennomgang på gang, og her skal bl.a. dette tas opp. Hvordan dette skal 
gjennomgås i fremtiden.

PTU-051/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. -
1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra enebolig til to-
mannsbolig med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst er levert inn til 
førstegangsbehandling. Planforslaget vurderes som komplett jfr. oppstartsmøte og saken 
fremmes derfor til behandling for PTU. Rådmannen vurderer at den foreslåtte planløsningen 
gir en tilfredsstillende utnyttelse av området og er en fornuftig avveining av utbyggingsvolum 
og hensyn til eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 02.02.12 og bestemmelser datert 06.02.12 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl hvor 
en ønsker å regulere fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan for Fuglodden vedtatt i 1976. I planen er det regulerte 
området avsatt til boliger, felles kjøreveg, gangveg m.m.
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3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. BR-representanten  Merknad J

Private merknader

6. Geir Magne Lædre  Merknad E
7. Tove S og Arnfinn Øglend  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Bebyggelse må utformes 
slik at det harmonerer med 
eksisterende bebyggelse i 
områdetog slik at 
naturpreg og 
områdekarakter ivaretas. 
Dette er nærmere 
beskrevet i 
Kommuneplanens arealdel 
– Bestemmelser og 
retningslinjer.

 Ved planlegging av nye 
boligområder skal det 
legges til rette for gode 
uteoppholdsareal 
påbakkeplan for barn, 
unge og voksne. Det skal 
være gode sol- og 
støyforhold både påprivat 
og felles uterom. 
Lekeareal skal være i 
henhold til bestemmelsene 
i gjeldende kommuneplan.

 Det må gjennomføres en 
støyfaglig utredning for 
planområdet som inntas i
regulerings-
bestemmelser/gjøres en 
planutforming som sikrer 
at grenseverdiene for 
støyikke overskrides (MD 
T-1442).

O

O

J

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene jfr. 
terrengtilpasset bebyggelse m.m.

Rådmannen tar dette til 
orientering. Viser her til soldiagram 
og lignende som er lagt ved.

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt gjennom egen rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.

Side 102 av 427



4

 Planleggingen må ha 
prinsippene bak universell 
utforming som premiss i 
det viderearbeidet, både i 
forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal, som 
beskrevet i byggteknisk
forskrift (TEK 10). Dette 
bør sikres i regulerings-
bestemmelsene.

 Vi minner om at det i 
forbindelse med 
reguleringsarbeid skal 
gjennomføres risiko-
ogsårbarhetsundersøkelse
. Nivået på denne må 
fastesettes etter 
skjønnsmessig vurdering,
men ved offentlig ettersyn 
må det som et minimum 
fremgå hvordan temaet er 
vurdert.

O

E

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene.

ROS-sjekkliste er utført og 
konsekvenser omtalt/utredet i 
planbeskrivelsen.
Rådmannen viser til  BK1 ligger 
inntil fylkesveg og det må derfro 
påregnes støy fra vegtrafikk, ikke 
minst da det er et kryssområde. 
Tiltakshaver har ikke gjennomført 
støyvurdering, men har lagt inn 
dette som rekkefølgekrav i 
bestemmelsenes §§ 4 og 7. 

2. Statens Vegvesen  Utvidet/endret bruk av 
avkjørsel til fylkesvegen 
skal godkjennes av 
vegvesenet jfr. adkomst, 
frisikt, tekniske planer 
m.m.

  Støysituasjonen langs 
fylkesveien må utredes før 
det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger. 
Bestemmelsene skal vise 
til gjeldende forskrift T-
1442, og at krav til 
avbøtende tiltak må 
gjennomføres om 
grenseverdiene blir 
overskredet. 

 Det må gjøres en 
vurdering av sikkerheten til 
barn og unge. Det 
forutsettes at hensynet til 
universell utforming 
ivaretas i den videre 
planleggingen. 

O

E

O

Rådmannen viser til at trafikken til 
og fra området skal skje via 
Hamraneveien som er en 
kommunal veg.

Dette er ivaretatt jfr rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i reviderte 
bestemmelser.

Rådmannen viser til at planen ikke 
medfører inngrep eller endringer i 
forhold til fylkesvegen og at dette 
er en blindveg med kjøring kun til 
og fra boligene.

3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. BR-representanten  Forutsetter at det i 
reguleringsarbeidet blir 
tatt hensyn til barns 
behov for lekeareal.

J Denne er videreført som i 
gjeldende plan og ligger utenfor 
planområdet.
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Private merknader

5. Geir Magne Lædre  Bemerker at han har en 
tinglyst gangrett à 2 
meters bredde gjennom 
området, at denne må 
opprettholdes.  

E Tiltakshaver opplyser at denne 
ligger i planen på eksakt det 
samme sted som i den 
eksiterende plan. Som en godt 
benyttet gangvei, bl.a. av ansatte 
ved Aker Solutions, er det viktig at 
denne opprettholdes

6. Tove S og Arnfinn 
Øglend

 Mener at området må 
legges til rette slik at det 
følger intensjonen i 
planen, bestemmelser og 
områdets tetthet og 
uttrykk for øvrig. Påpeker 
at dersom denne veien 
skal benyttes som 
adkomstveg til feltet så 
må den være 1 av 3 
adkomster og være 
begrenset til å gjelde en 
boenhet slik den er 
planlagt i gjeldende 
reguleringsplan. Varslet 
området hovedadkomst 
må derfor enten følge 
den plassering og 
utforming som planlagt 
og forutsatt i 
reguleringsplanen eller 
være i henhold til 
vegsjefens anbefaling 
dvs. direkte ut på 
Hovlandsveien.

N En viser til at en vurderer det som 
fornuftig å ha kun en adkomst til 
disse boligene, da dette er mer 
fornuftig i forhold til å samle 
inngrep, ha minst mulig stikkveier 
og er bedre i forhold til vedlikehold 
og lignende. En vil da også få kun 
et punkt i Hamraneveien 
istedenfor som det er vist til i 
uttalen. En viser til at ÅDT i 
Hamranevegen vil være lik selv 
om en nå får en adkomst, mens 
ÅDT på intern adkomstvegen vil 
øke. Anslagsvis vil en ha en 
ÅDT=30 på adkomstvegen. En 
vurderer at dette er akseptabelt og 
vil ikke medføre vesentlig 
forringelse. En vil sterkt fraråde en 
direkte avkjørsel til Hovlandsveien 
og viser til at dette er en mer 
krevende avkjørsel med en helt 
annen ÅDT siden det er en 
fylkesveg og hovedadkomst til 
Aker. Dette er heller ikke i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 
Viser her også til uttale fra Statens 
Vegvesen. En vurderer at den 
skisserte løsningen er akseptabel.
En vurderer at dette også er 
fornuftig sett utifra at 
Hamranevegen er relativt smal og 
ved å legge trafikken til et punkt så 
langt ute isom mulig vil dette 
fordele trafikken  mellom 
avkjørslene i Hamraneveien på en 
slik måte at avkjørselens bidrag til 
trafikken lenger inne i 
Hamranevegen blir minst mulig.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hovland. Området har nærhet til 
friluftsområder og sjøen. Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i ved Hovlandsveien. 
Barnehage og barneskole er ca 2,5km i luftlinje fra planområdet. 
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Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes 
tilgjengelighet. Tiltakshaver opplyser at tanken med reguleringsplanen er at stikk-veien inn 
fra Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. 
eksisterende plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere 
trafikkmønster. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ normer, 
er de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i form av to eldre bygninger skal saneres.

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er i forsalg til reguleringsendring vist mulighet for tre tomter for inntil 6 boenheter fordelt 
på 3 to-mannsboliger med viste byggelinjer for hvor ny bebyggelse skal plasseres. Det åpnes 
ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i forslag til reguleringsplan.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene.            

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til 
Hovlandsveien.Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan. Det er vist mulighet for 
gangforbindelse fra Hamraneveien og til Hovlandsveien, som også er i tråd med den eldre 
reguleringsplanen. Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med 
bredd på 4 meter. Ev. manøvrering og lignende må skje inne på eiendommene.   

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).  
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. 

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

Side 105 av 427



7

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Eksisterende bebyggelse i 
planen
Det er til sammen Eksisterende 
bygninger inngår i planen og kan 
gjenoppføres med samme BYA og 
høyde dersom dette ikke er i strid 
med bestemmelsene i § 6.2 annet 
ledd.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
På hver av de 3 tomtene tillates 
oppført 2- mannsboliger i 2 etasjer. 
Byggene må plasseres innenfor vist 
byggelinje. Maks. bebygd areal skal 
ikke overskride 30 % av tomtes 
størrelse. Garasje skal fortrinnsvis 
være en del av boligen. 

Dersom den oppføres som 
frittliggende kan den plasseres 1 m 
fra nabogrense. Det skal i tillegg til 
garasje være en ekstra 
biloppstillingsplass per bolig, 
nødvendigvis ikke på egen tomt, men 
innenfor planen. Følgende 
bestemmelse skal ivareta hensynet 
til naboene i forhold til størrelse og 
høyder på garasje: ”Frittliggende 
garasje skal maksimalt være 50m2 
for hver to-mannsbolig med 
maksimal gesims og mønehøyde på 
2,5 og 5,5 meter.” 

Boligene kan ha saltak, valmtak, 
pulttak eller flatt tak. Maks. 
mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Dette er i 
tråd med eksisterende 
reguleringsplan. Garasjens 
utforming, form og farge, skal 

tilpasses boligene.            

Rådmannen har ikke merknader til forslaget fra tiltakshaver.
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5.3 Utforming av bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. En legger opp til 3 to-
mannsboliger.

5.3.5 Energibruk
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med 
hensyn til oppvarming. Videre at: ”Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte 
gjelde. ”

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det i tilknytning til hver tomt er vist byggelinje med minimum 4 meter til 
nabogrense. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra Hamraneveien og kjøreveien innenfor planen er regulert til  
felles avkjørsel. Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på 
en best mulig måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at dette skjer inne på den 
enkeltes tomt. Veien skal ikke tas over av Eigersund kommune og blir derfor regulert til felles 
avkjørsel. Tømming av søppel og lignende må skje ved at beboerne frakter søppelposer og 
lignende frem til Hamraneveien hvor bilene fra DIM kjører. En er av den formening om at 
dette er tungvint, men samtidig er dette relativt vanlig mange steder.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha negativ konsekvens, og en viser til at det er regulert gang mellom 
Hamraneveien og Fylkesvegen gjennom området og en viser til at en har lagt inn at felles 
avkjørsel skal være åpen for allmennheten i forhold til gangforbindelse til Hovlandsveien.
Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. 

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.
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6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

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

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Hamraneveien på hentedagen. Planen legger derfor i utgangspunktet ikke opp til at det skal 
være kjøring inn i området av tyngre renholdskjøretøy.  

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming og egen bestemmelse ivaretar dette: 
”Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene 
om universell utforming.”

Tiltakshaver opplyser: ”All atkomst og inngangspartier er i plan/ rimelig slette, dvs. uten 
nevneverdige stigninger. TEK 10 stiller ellers krav til universell utforming, krav som selvsagt 
må etterkommes.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

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 ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn

Det er regulert inn offentlig lekeplass rett ved planområdet. Det er derfor ikke foreslått egne 
områder for lek utover dette. Videre opplyser tiltakshaver følgende; ” Den enkelte tomt 
tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på solsiden.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 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.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støyvurdering og denne konkluderer med at det trolig ikke er behov for 
støyreduserende tiltak, det anbefales imidlertid å foreta mer detaljert beregninger av 
støynivået på uteplass og foran fasade når endelig plassering av bygninger og uteplass er 
bestemt. Følgende rekkefølgekrav legges derfor inn i reviderte bestemmelser: ”Før det blir 
gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for uteplasser og fasade
beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres.”

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 
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9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hamraneveien. Dette anses å være en ganske vanlig situasjon i etablerte boligområder i 
Eigersund.

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.

9.9 Grunnforhold

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. Viser til at tiltakshaver skriver følgende i forhold til dette: ” I 
forbindelse med Risiko- og sårbarhetsundersøkelsen ble det ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at grunnen ikke er stabil. Den synes godt egnet for denne bebyggelse.”

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke 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 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige 
hjørnet på hver av de 3 tomtene.

11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at : ”For å begrense terrenginngrep 
skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en 
natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 tomtene.”

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

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn
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Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende. Tiltakshaver opplyser i epost følgende; ”Sannsynligheten er til stede for at det vil 
kunne forekomme skyggekast inn på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i vinter halvåret. På 
sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil 
avstanden mellom det nærmeste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig 
avstand mellom boliger i et tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal 
rives og fjernes, er under et halve av denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. Nå er det heller 
ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil være 
bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 
Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være 
minimal, et ikke  problem.”

Tiltakshaver opplyser at: ”Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, dette ved 
at avstanden er rimelig stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene enn 20 
meter. Basert på de topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli negativt 
berørt med hensyn til tap av sol, utsikt og lignende.”

Ved at en her velger å gå fra enebolig til to-mannsbolig medfører dette at en foretar en 
fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal 
himmelretning med tanke på sol- forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot 
sørvest, mens atkomst/ gårdsplass vender mot nordøst. 

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 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”.
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I forbindelse med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides 
utbyggingsavtale, da det berører offentlig grunn og har en gangveg gjennom og der forholdet 
mellom felles areal og offentlig areal må gjennomgås. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

1. Naturmangfold X 1 1 Grønn 2.

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 at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom dette i det 
foreliggende planforslaget.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Samtidig vil rådmannen uttrykke en generell bekymring over at en ser en stadig 
større tendens til ”frimerkeregulering” som ofte gir liten mulighet til overordnet helhetlig 
planlegging. Arealene blir for små til å løse de oppgavene en plane skal løse. Dette medfører 
ofte at en øsnker for mye på for små areal og resultatet blir deretter. En har 
reguleringsplaner som kun omfatter enkelttomter på knappe 1 daa midt i etablerte boligstrøk 
og dette gjøre kommunens oppgave som samfunnsplanlegger svært vanskelig og bidrar 
heller ikke til å ivareta hensynet til innbyggerne på en tilfredsstillende måte. Slik sett er denne 
type planer der en har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de nye boligene 
samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene positive.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

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:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 02.02.12 og bestemmelser datert 06.02.12 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213429 Innkomne merknader.pdf
213433 Reguleringsplan.pdf
213435 Sjekkliste - ROS - 16.11.11.doc
213436 Soldiagrammer.pdf
213437 Støyrapport.pdf

201076
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 
m.fl.

213488
Bestemmelser - reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. rev. 
06.02.2012

214968 Beskrivelse av den 10.02.12.doc
217854 Hamraneveien - merknad fre Geir Magne Lædre
217855 Merknad fre Geir Magne Lædre
217856 Re: Hamraneveien  vurdering av sol og skyge endring for naboer

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.01.2011 Prosjektil
Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem
Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem
Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem
Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fre Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem
Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer
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Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND
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Tegnforklaring:
PBL. § 12-5 Reguleringsformål

Revisjoner

Saksbehandling

Streksymboler m.v.

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:1000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

P.S.

J.K

01.12.11

Detaljreguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8, bnr.100 m/fl..

Petter E. Seglem

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Boligbebyggelse

Veg, felles

Turveg, offentlig

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3 Grønnstruktur

Side 124 av 427



Dersom risikoforhold avdekkes skal det redegjøres for hvilke fagkyndige uttaleleser som ligger til grunn, 
avbøtende tiltak m.m.
Sjekkliste: Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for:

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Nei
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Nei

Er området utsatt for springflo / flom i sjø / vann? Nei

Er området utsatt for flom i elv / bekk, herunder lukket bekk? Nei

Er det radon i grunnen? Lite i området, kan forekomme i lommer? Vurdert lite sannsynlig 

Annet (angi)?

Infrastruktur Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-liggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området?
- hendelser på veg? Vurdert av vegvesenet

- hendelser på jernbane? Nei

- hendelser på sjø / vann / elv? Nei

- hendelser i luften? Nei

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-liggende 

virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området?

- utslipp av giftige gasser / væsker? Nei

- utslipp av eksplosjonsfarlige / brennbare gasser /  væsker? Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området:
- elektrisitet? Ikke ved kortvarig 

- teletjenester? Ikke ved kortvarig

- vannforsyning? Ikke ved kortvarig

- renovasjon / spillvann? Ikke ved kortvarig

Dersom det gar høyspentlinjer ved / gjennom området:

- påvirkes området av magnetisk felt fra el.kraftlinjer? Finnes ikke slike linjer

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Nei

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 

syklende og kjørende innenfor området:
- til skole / barnehage? Nei Vurdert av vegvesenet

- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei Vurdert av vegvesenet

- til forretning etc.? Nei Vurdert av vegvesenet

- til busstopp? Nei Vurdert av vegvesenet

Brannberedskap

- omfatter området spesielt farlige anlegg? Nei

- har området bare én mulig atkomstrute for brannbil? Nei Flere muligheter

- har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Nei Kommunalt + sjø

Tidligere bruk Er området påvirket / forurenset fra tidligere virksomheter

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? Nei

- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? Nei

- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? Nei

- annet (angi)?

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Nei

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Ikke mer enn det som 
bør kunne aksepteres

Annet (angi)? Åpent vann Sjø et stykke unna

Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål? Nei

- finnes det potensielle sabotasje- / terrormål i nærheten? Nei

Dato:
16.11.2011 Petter E Seglem
oppdragsansvarlig kvalitetssikrer

PPllaannkkoonnttoorreett

RRååddmmaannnneenn ii EEiiggeerrssuunndd
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Vedr: Regulering – Hamraneveien.

Jeg forutsetter at det i reguleringsarbeidet blir tatt hensyn til barns behov for lekeareal.

m.v.h.
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.
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BESTEMMELSER  I  TILKNYTNING  TIL  REGULERINGSPLAN  FOR
HAMRANEVEIEN

HOVLAND, GNR.8  BNR.100 M/FL
EIGERSUND KOMMUNE

§ 1
GENERELT

1. 1. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er å legge til 
rette for boligbebyggelse.

1. 2. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette 
området er arealene regulert til:

a) Bebyggelse og anlegg
b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
c) Grønnstruktur 

§ 2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL. § 12-5)

2.1Ny og eksisterende bebyggelse, samt bebyggelse som skal fjernes er vist i 
planen og det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i 
planen.

2.2På hver av de 3 tomtene tillates oppført 2- mannsboliger i 2 etasjer. Bygget må 
plasseres innenfor vist byggelinje. Maks. bebygd areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse. Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. 
mønehøyde og gesimshøyde, henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, 
form og farge, skal tilpasses boligene.     

2.3   I tillegg til 1 plass i garasje skal det være 1 biloppstillingsplass på egen grunn for 
hver av boligene.

2.4 Garasje skal fortrinnsvis være en del av boligen. Dersom den oppføres som 
frittliggende kan den plasseres 1 m fra nabogrense. Det skal i tillegg til garasje 
være en ekstra biloppstillingsplass per bolig, nødvendigvis ikke på egen tomt, 
men innenfor planen. Frittliggende garasje skal maksimalt være 50m2 for hver to-
mannsbolig med maksimal gesims og mønehøyde på 2,5 og 5,5 meter.”

    
§ 3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
(PBL. § 12-5) 

3. 1. Kjøreveien innenfor planen karakteriseres som felles for boligene i 
planområdet. 

3.2 Felles avkjørsel skal være åpne for allmenn ferdsel til regulert turvei.
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§ 4
GRØNNSTRUKTUR 

(PBL. § 12-5) 

4. 1. Det skal anlegges turveg gjennom rådet, dette for offentlig gangtrafikk mellom 
Hovlandsveien og Hamraneveien. 

§ 5
FELLES BESTEMMELSER 

5.1 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes 
etter prinsippene om universell utforming.

5.2 Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø og 
innemiljø.

5.3 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på 
uteområder og det skal benyttes terrengtilpasset bebyggelse.

5.4 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser. 

5.5 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

§ 6
REKKEFØLGEKRAV

6.1 Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.2 Turvei skal opparbeides og ferdigstilles før det blir gitt ferdigattest for nye 
boliger.

6.3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for 
uteplasser og fasade beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres

Egersund, den 06.02.12 

Side 134 av 427



Beskrivelse til reguleringsplan for Hamraneveien gnr.8 bnr.100 m/fl.

Bakgrunn for igangsettelse
Hjemmelshaver til 4 boligeiendommer innenfor reguleringsplanen for Hovlandsvika-
Fuglodden- Tangen- Sunstø- og fylkesvei nr. 60 mm, Steinar Haugseng, har engasjert 
undertegnede til å foreta en omregulering/ utarbeidelse ny plan for denne eiendommen.  

Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes tilgjengelighet. Tanken er at stikk-
veien inn fra Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. 
eksisterende plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere 
trafikkmønster. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ normer, er 
de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye.

Planprosess
Oppstartsmøte med plansjef Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune ble foretatt den 
15.09.11, og oppfølingsmøte den 03.01.12. Igangsettelse av planarbeidet ble annonsert i 
Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad den 12.10.11. I tillegg ble 13 offentlige hørings-
instanser, samt 10 naboer varslet direkte via brev datert 06.10.11. Frist for eventuelle 
merknader var satt til 11.11.11. 

Følgende skriftlig kommentarer er mottatt:

1 Eigersund kommune v/ Felles brukerutvalg
Utvalget v/ leder har behandlet saken og fattet følgende vedtak: 
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

Kommentar:
Tatt til etterretning. 

2. Fylkesrådmann/ Fylkesmann
Viser til at området allerede er regulert til bolig i eksisterende plan, at man skal forholde 
seg til de samme bestemmelsene. I tillegg foreslås utarbeidelse av en ROS analyse, samt 
støyfaglig utredning. Viser også til kravene om universell utforming.

Kommentar:
Formålet med planen forblir uendret. Bestemmelsene er nye, dette for å imøtekomme
tidens krav til bebyggelse. ROS (Risiko- og sårbarhetsundersøkelse) er utarbeidet. 
Vurdering av støy er foretatt, jfr. vedlagt utredningen fra SINUS. Universellutforming 
ivaretas gjennom TEK 10.        
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3. Statens vegvesen
Krever utarbeidelse av teknisk plane dersom tomtene skal benytte eksisterende avkjørsel 
direkte fra Hovlandsveien. Krever også at støy kartlegges.    

Kommentar:
Har tydeligvis misforstått. Formålet med omreguleringen er nettopp å redusere avkjøring 
til Hovlandsveien, at all trafikk skal føres via Hamraneveien. Krav om støyvurdering er 
hensyn tatt. 

4. Geir Magne Lædre, eier av gnr.8 bnr.120
Bemerker at han har en tinglyst gangrett à 2 meters bredde gjennom området.

Kommentar:
Denne ligger i planen på eksakt samme sted som i eksiterende plan. Som en godt benyttet 
gangvei, bl.a. av ansatte ved Aker Solutions, mener tiltakshaver at det er viktig at denne 
opprettholdes.

5. Tove S og Arnfinn Øglend, eier av gnr.8 bnr.217
Deres bemerkninger synes noe uoversiktlig, men antar at det i hovedsak knytter seg til
utvidet bruk av stikkveien inn til lekeplassen, altså veistubben forbi deres eiendom. 
Anfører videre at veisjefen anbefaler at trafikken heller ledes direkte ut på Hovlandsveien.

Kommentar:
Har forståelse for at de ønsker minst mulig trafikk forbi deres eiendom, men stikkveien er 
allerede regulert/ opparbeidet i dag, som bl.a. atkomst til både lekeplass og boligtomt. 
Tilknytting av 2 tomter til vil nødvendigvis gagne trafikkmønsteret i Hamraneveien 
positivt. Da blir det mindre trafikk forbi det smaleste partiet innerst i Hamraneveien, bl.a. 
noe de anfører i sitt skriv vil være til stor fordel.

Sjekklisten ellers 

Vannforsyning/ avløpsforhold
Det finnes vann og avløpsledninger både i Hamraneveien og Hovlandsveien. I dette tilfellet 
vil det beste alternativet være å føre ledningene ned bakken i atkomstveien til gnr.8 bnr.178 
for å kople seg til ledningene i Hovlandsveien, rettere sagt til stikklegning på siden av veien.
Man slippen med andre ord å grave i selve Hovlandsveien. 

Forurensing (luft, vann, grunn, støy)
Kan ikke se at den regulert bebyggelse vil foresake/ bli berørt av noen form for forurensing. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom teknisk forskrift til Plan- og bygnings-
loven. 

Enøk og energiløsninger 
Boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums krav til tetthet/ isolering, 
dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med hensyn til oppvarming. 
Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende 
elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte gjelde. Side 136 av 427



Kulturminne
Det er ikke kjente kulturminner innenfor planen. 

ROS (Sikkerhet og beredskap)
Risiko- og sårbarhetsundersøkelser er gjennomgått og kommentert, jfr. vedlagt sjekkliste.

Støy
I det planområdet ligger i nærheten av Hovlandsveien, en potensiell støykilde, har SINUS 
utarbeidet en vurdering av veitrafikkstøy ved de planlagte boligene.
Pkt 4.3 - Resultater og vurdering, nevnes følgende:
”Beregningene viser at en liten stripe vest i reguleringsområdet har støynivå rundt Lden=55 
dB og dermed ligger i gul sone. Hoveddelen av utområde til de enkelte boligene vil 
sannsynligvis ligge utenfor gul sone, og det vil trolig ikke bli behov for støyreduserende tiltak. 
Det anbefales imidlertid å foreta mer detaljerte beregninger av støynivået på uteplass og 
foran fasade når endelig bebyggelsen er bestemt.”
Det forutsettes at siste setning i dette avsnittet hensyn tas.                   

Radon
Det er ikke foretatt radonmåling på stedet, dette med bakgrunn i oversikten over Rogaland 
som viser at forekomsten ikke er spesiell høy for Egersunds området, dvs. over 100 Bq/m3.

Grunnforhold 
I forbindelse med Risiko- og sårbarhetsundersøkelsen ble det ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at grunnen ikke er stabil. Den synes godt egnet for denne bebyggelse. 

Infrastruktur
Planområdet ligger mellom Hovlandsveien og Hamraneveien. Kjøreatkomst tenkes via 
eksisterende stikkvei inn fra Hamraneveien, en fordel i forhold til den gamle planen ved at det 
nå blir mindre trafikk innest i Hamranebveien. Som nevnte i nabomerknad fra Geir Magne 
Lædre, opprettholdes/ utbedres gangveien opp fra Hovlandsveien, en veletablert og godt 
benyttet atkomst mellom Hovlandsveien og Hamraneveien.

Leke og oppholdsareal
Den enkelte tomt tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på solsiden. 
En opparbeidet kommunal lekeplass ligger i tillegg like ved. 

Trafikkforhold
Som nevnt over i forbindelse med infrastruktur, benyttes eksisterende atkomst via stikkvei inn 
fra Hamraneveien, en forholdsvis lite belastet og trygg atkomst.

Parkeringsforhold/ kapasitet
Som nevnte i reguleringsbestemmelsene skal det i tillegg til garasje også være en ekstra 
biloppstillingsplass per bolig. Nødvendigvis ikke på egen tomt, men innenfor planområdet. 
Det nevnes videre at veien skal være felles/ privat, og at snu/ manøvreringsarealet utarbeides
på en slik måte at fellesskapets interesser ivaretas best mulig.

Avkjørsler og kryss
Punktet er allerede behørig beskrevet i forbindelse med trafikkforhold og infrastruktur. 
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Trafikksikkerhet             
Dette punkt er også rimelig godt beskrevet i forbindelse med trafikkforhold, infrastruktur, 
samt avkjørsel og kryss. Kan også nevne at i tillegg til å være blindvei, her Hamraneveien 30 
km fartsgrense. 

Universell utforming
All atkomst og inngangspartier er i plan/ rimelig slette, dvs. uten nevneverdige stigninger. 
TEK 10 stiller ellers krav til universell utforming, krav som selvsagt må etterkommes.

Krav til kollektivtrafikk, naboer, eiendomsinngrep og avfallshåndtering. 
Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. 

Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, dette ved at avstanden er rimelig 
stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene enn 20 meter. Basert på de 
topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli negativt berørt med hensyn til 
tap av sol, utsikt og lignende. 

For å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne 
være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 
tomtene. 

Siden atkomstveien ikke er dimensjonert/ anlagt med snuhammer, må den enkelte selv 
plassere sitt avfall (sekk/ dunk) dagen den skal hentes, ute ved Hamraneveien. Det forutsettes 
at dette avklares nærmare med DIM, eller hvem det nå måtte være som besørge renovasjons-
tjenesten i området. 

Prinsippskisse
Det er utarbeidet en prinsippskisse som viser tenkt utforming og plassering av bygningene, 
altså en skisse der det selvsagt skal være mulighet for justeringer.

Sol og skyggeforhold
Utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal himmelretning med tanke på sol-
forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot sørvest, mens atkomst/ gårdsplass 
vender mot nordøst. 

  

Egersund, den 10.02.12 

Petter E Seglem
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________________________________________________________________ 

Fra:  Pete Seglem 

Sendt: 18.02.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Steinar Haugseng 
Emne: Re: Hamraneveien 
________________________________________________________________ 

 Hei Dag Kjetil

Grunnen til at merknaden fra Geir Magne Lædre mangler, er at han har formidlet budskapet muntlig. I 
samtalen vi hadde ba jeg han oversende bekreftelse på nevnte gangsti. Fikk da tilsendt kopi av 
utskiftingsprotokollen, samt kontrakt vedr. utvidelse av stien fra en til 2 meter. Han la videre med en kopi 
av mitt varslingsbrev med sin signatur. 

Oversender herved på ny det jeg har fått tilsendt fra Geir Magne Lædre.

Pete    

----- Original Message -----
From: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
To: 'Pete Seglem' <mailto:pete.seglem@gmail.com>
Sent: Thursday, February 16, 2012 5:57 PM
Subject: Hamraneveien

Uttale fra denne er ikke lagt ved uttaler, kan du sende den som pdf til meg i løpet av kvelden?

1.      

Geir Magne Lædre
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________________________________________________________________ 

Fra:  Pete Seglem 

Sendt: 19.02.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Steinar Haugseng 
Emne: Re: Hamraneveien  vurdering av sol og skyge endring for naboer 
________________________________________________________________ 

 Hei Dag Kjetil

Sannsynligheten er til stede for at det vil kunne forekomme skyggekast in på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i 
vinter halvåret. På sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil avstanden mellom 
det nærmiste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig avstand mellom boliger i et 
tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal rives og fjernes, er under et halve av 
denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. 

Nå er det heller ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil 
være bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 

Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være minimal, et ikke 
problem.   

Pete  

----- Original Message -----
From: Dag Kjetil Tonheim <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
To: 'Pete Seglem' <mailto:pete.seglem@gmail.com>
Sent: Thursday, February 16, 2012 6:11 PM
Subject: Hamraneveien vurdering av sol og skyge endring for naboer

Hei

Kan du gi en vurdering av hvordan den nye bebyggelsen vil påvirke sol og skyggeforholdene på 
naboeiendommene - ser at dette vil særlig gjelde 21.03 og 22.09. Dette går særlig på ute og 
oppholdsareal og skygge på hus.

Ser at det særlig gjelder sol og skygge på 8/217, nå er det jo et eksisterende hus på 8/100 som skal 
vekke og dette vil kunne bidra positivt i forhold til dagens situasjon?? Sol på lekeplass - hvor mye?
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Mvh

Dag Kjetil
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :PL-19910007, 
FA-L12, GBR-8/36
Arkivsaksnr.:
12/467
Journalpostløpenr.:
12/8329

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
055/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 -
område G - Krabbevik - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Aker Solutions i Egersund har på generell basis behov for å utvide det totale verftsarealet for 
å ivareta sine forretningsmessige forpliktelser og muligheter. De har allerede i dag et 
plassproblem. Arealet i Krabbevika er spesielt viktig, da det vil fungere som et viktig 
sammenstillings- og testområde for Åsgard subsea gasskompresjonsprosjektet som i ett 
globalt perspektiv flytter teknologiske grenser. Denne sammenstillingen og testingen må 
utføres i umiddelbar nærhet av P3-hallen, subsea testhall  samt at utstyr som er plassert i 
P3-hallen må kobles opp mot konstruksjonene på uteområdet. Rådmannen anbefaler at 
planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10
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Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik ligger innenfor 
firkanten på kartet.

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

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

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er i kommuneplanen vist som "industriformål" og "bruk og vern av sjø og vassdrag".

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende plan (stadfestet i 1991) omfatter hele Aker Solutions (tidligere Kværners) område 
på Sundstø, Vibberodden. Reguleringsendringen er i gjeldende plan vist som "vann" og 
"industri, spesielle bestemmelser". De spesielle bestemmelsene gjelder hensynet til fornminner, 
og at Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før tiltak.

3. VARSEL OM REGULERING

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

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad E
2. Fylkesmannen i Rogaland,  Merknad E
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
4. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O
5. Fiskarlaget  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur

 Kulturseksjonen har ingen 
vesentlige merknader til 
planendringen. Utfylling av 
Krabbevika er forelagt 

E Tas til etterretning.

Side 148 av 427



4

Stavanger 
sjøfartsmuseum, som ikke 
har merknader mht. 
kulturminner i sjø. 
Kulturminnene innen 
område G er frigitt 
gjennom gjeldende plan, 
og vil bli undersøkt 
gjennom arkeologiske 
utgravinger i løpet av 
2012.

2. Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanseksjone
n

 Fylkesmannen ser det 
som viktig at det blir sikret 
en best mulig "fasade" mot
sør. Dette bør gjøres slikat 
strandsonen/svabergene 
blir beholdt, og at selve 
fyllingen opparbeides med 
en best mulig 12.03.2012 
Side 4 av 8 
landskapstilpassing og går 
mest mulig i ett med 
svabergene på sidene. 
Avgrensingen på fyllingen 
må følge det som ble 
presentert på møtet 
09.02.02012.Fylkesmanne
n godtar at denne 
endringen tas som en 
"planendring" forutsatt at 
det blir arbeidet framgode 
tekniske løsninger. 
Framtidige utbygginger og 
utvidelser av 
industriområdet må skje 
etter en samlet revidering 
av reguleringsplanen.

E Rådmannen viser til at tiltakshaver 
har kommentert dette: ”Da 
området i dag er regulert til 
industriområde, og er et
ISPS-område, har man foreslått å 
sikre eksisterende strandsone ved 
å regulere til industri med
hensynssone (bevaring av 
landskap). Hensynssonen sikres i 
bestemmelsene. Fyllingen er 
avgrenset som vist på nevnte 
møte. Kanten (topp fylling) er 
regulert med høyde kote +4,15 og 
fyllingen er lagt med helling 1:1,5. 
For å få en naturlig utforming av 
fyllingen er det lagt inn en sone på 
2 m i sjø, som 
bestemmelsesgrense (BS-1), hvor 
man legger opp til en mer ujevn og 
naturlig avslutning av fyllingen
mot/i sjø. Utformingen av 
fyllingsavslutningen foreslås 
plastret med store steiner og lagt i 
en linje omtrent som sjølinja langs 
planens sørøstligste del (ved 
H550_1).”

3. Felles brukerutvalg   Utvalget har ingen 
merknader til saken.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad, men ber 
om at forholdet knyttet til 
forurensning ved utfylling 
ivaretas. Ber om å få 
planen på høring.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Viser ellers til 
planbeskrivelsen når det gjelder 
utfylling. Planen blir sendt til de på 
høring på vanlig måte.

5. Fiskarlaget  Ingen merknad, men ber 
om at forholdet knyttet til 
forurensning ved utfylling 
ivaretas.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Viser ellers til 
planbeskrivelsen når det gjelder 
utfylling. Planen blir sendt til de 
også på høring på vanlig måte.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Industriområdet for Aker Solutions ligger sørøst på Søre Eigerøya ved enden av 
Hovlandsveien. Planområdet omfatter som nevnt Krabbevika og felt G, samt nok areal av felt 
E til å kunne fylle opp til kote +4,15. Atkomst til planområdet er via industriområdet.

Planområdet består av Krabbevika med odde øst for vika, også kalt felt G. Betegnelsen "felt 
G" stammer fra bl.a. "Rapport fra kulturhistorisk registrering - gnr. 8 bnr. 36", datert 16.-
17.08.2011. Planområdet er ca.14,9 daa. I dag består området av Krabbevika, samt 
knauser/svaberg med noe naturlig, stedlig vegetasjon (bl.a. små furu og bjørk, einer, lyng og 
gress). Krabbevika er for smal, og sidearealene for bratte til at det ansees å være interessant 
å komme til med båt, området er således i liten grad forbundet med friluftsinteresser. 

Planområdet ligger innenfor ISPS-sone og det er derfor adgang forbudt for allmennheten. 
Hele landarealet rundt er regulert til industriområde, mens sjøen er
regulert til "vann" i gjeldende plan. Det er ca. 330 m til nærmeste bolig, og 230 til nærmeste 
hytte. Det finnes også en hytte innerst i  Grønevik, men den er regulert til industri.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Endringen av planen innenfor viste avgrensing består i å regulere Krabbevika til industri (i 
gjeldende plan er den vist som "vann") for å kunne fylle ut vika. Vika vil bli fylt ut med masser 
fra felt G, øst for vika. Den delen av planområdet som er vist som "industri med spesielle 
bestemmelser" foreslås regulert til industri. De spesielle bestemmelsene i gjeldende plan 

gjelder hensynet til fornminner, og at Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før 
tiltak. Dette arbeidet er planlagt startet opp i april 2012, og de spesielle bestemmelsene vil 
således utgå for denne delen av industriområdet.

Utfylling av Krabbevika og planering av felt G vil legges på ca. kote + 4,15, der
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fyllingen har en helling på 1: 1,5. Utfyllingen er tenkt utført på en slik måte at strandsonen
bevares på best 
mulig måte. I 
planforslaget er 
dette sikret ved å 
vise en bestem-
melsesgrense på 
plankartet (BS-1), 
med bestemmelse 
om at avslutningen 
av utfyllingen 
utformes på en 
naturlig måte. Dvs. 
at man skal 
bestrebe seg på at 
fyllingen i 
Krabbevika får en 
"naturlig" avslutning 
mot sør, for 
eksempel i form av 

"plastring" med store steiner. Det er foreslått en buffer langs sjøkanten i sør i område G, hvor 
dagens terreng og vegetasjon vil beholdes. I plankart og bestemmelser er dette foreslått sikret med 
hensynssone "særlig hensyn til landskap".

5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er ingen bebyggelse i planområdet.

5.2 Ny bebyggelse i planen
Ny aktivitet er tilknytet aktiviteten til Aker og en endrer ikke bestemmelsene i forhold til 
rammer for bebyggelse som videreføres som i gjeldende reguleringsplan.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
En benytter eksisterende adkomst og parkeringsplass som ligger utenfor planområdet.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn
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Avløp x 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i området jfr. offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Tiltakshaver oppsummerer ROS analysen slik; ”Det kan konkluderes med at prosjektet i seg 
selv ikke vil medføre farer som ikke kan aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen 
grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre 
industriprosjekter av denne størrelse. Sikkerheten er i størst mulig grad ivaretatt av rutiner for 
bedriften.”

9.1 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

Tiltakshaver har vurdert dette og viser til at forventet havstigning i år 2050 være 27 cm 
høyere enn i 2000 (usikkerhet: 19 - 41 cm). 100-års stormflo i 2050 er vurdert til 133 cm 
(usikkerhet: 125 - 147) og i 2100 192 cm  (usikkerhet 172 - 227). Planområdet planlegges 
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planert på ca. kt. +4,15, og stormflo vurderes å være uproblematisk, også med tanke 
oversvømmelser i bygning.

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

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Lavspent gjennom området. Dalane Energi ber om at tas 
kontakt med dem før oppstart av anleggsarbeidet i nærheten av linja. De vil da sammen med 
entreprenør gå gjennom tiltak og foranstaltninger i forhold til linja.

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, 

X 1 1 Grønn
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radioaktiv)

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Det ligger i 100-m beltet, men er allerede frigitt til industriformål. Endringen medfører 
etablering av belte i form av hensynssone landskap mellom industriområdet og sjø. 
Krabbevika foreslås fylt i. Rådmannen har ikke merkander til dette.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn
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Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

I den sørligste delen av planområdet er registrert "Art-viltområde".

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det har fra tidligere registreringer blitt gjort funn av to steinalderboplasser innenfor felt G. I
forbindelse med Aker Solutions planer om å planere området og fylle ut i Krabbevika har
Rogaland fylkeskommune gjort nye registreringer i august 2011. Ved denne registreringen er
det funnet tre automatisk fredede kulturminner i form av steinalderlokaliteter innenfor felt G.
Lokalitetene er vurdert å være fra mellom ca. 5 500 og 2 600 f.Kr. For utfyllende informasjon
vises til "Rapport fra kulturhistorisk registrering, gnr. 8 bnr. 36, Eigersund kommune" datert
16.-17.08.2011. Fylkeskommunen har i brev datert 26.08.2011 bedt Riksantikvaren om å 
fatte vedtak om omfang og igangsettelse av de nødvendige frigivningsbetingende 
arkeologiske utgravningene. Fylkeskommunen planlegger utgravinger fra april 2012.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke 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 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Side 155 av 427



11

Utfyllingen er tenkt utført på en slik måte at strandsonen bevares på best mulig måte. I 
planforslaget er dette sikret ved å vise en bestemmelsesgrense på plankartet (BS-1), med 
bestemmelse om at avslutningen av utfyllingen utformes på en naturlig måte. Dvs. at man 
skal bestrebe seg på at fyllingen i Krabbevika får en "naturlig" avslutning mot sør, for 
eksempel i form av "plastring" med store steiner.

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget jfr. 11.6.
11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

I den sørligste delen av planområdet er registrert miljømessig sårbarhet/
marin oljevernberedskap. Samfunnssikkerhet er for øvrig videre vurdert i ROS-analysen.

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

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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 at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 

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

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 at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Planområdet foreslås planert ut, og få fast dekke og vil således være universell utformet med 
hensyn til bevegelseshemmede. Områdets karakter/bruksområde tilsier at det ikke er behov 
for øvrig tilrettelegging for å oppnå universell utforming. Det foreslås en buffer mellom sjø og 
industriområdet som ivaretar strandsonepreget mot sjøen.

Planendringen medfører ingen nye behov for infrastruktur eller tiltak/service utenfor 
planområdet. 
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Da omkringliggende område er utbygd industriområdet og planområdet ikke er et brukt 
friområde i sjø, og heller ikke brukendes siden vika er smal, med bratte berg som omkranser 
den og landområdet er ISPS-område (forbudt for ferdsel) ansees konsekvensene ved denne 
planendringen for å være minimale.

Mht. sikkerhet konkluderes det i ROS-analysen med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre 
farer som ikke kan aksepteres. Sikkerheten er i størst mulig grad ivaretatt av rutiner for 
bedriften.

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

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
219896 2012_03_02 - Plankart.pdf
219898 2012_03_12 - ROS-analyse.pdf
219899 Vedlegg D-1.pdf
219900 Vedlegg E-1.pdf
219901 Vedlegg E-2.pdf

219355
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik

219924
Uttalelse til varsel om reguleringsendring for utfylling i Krabbevika gnr. 8 bnr. 36, 
Sundstø Viberodden, Eigerøy

220624 Uttalelse til reguleringsplan for Sundstø-Vibbeodden gnr. 8 bnr. 36
221059 2012_03_12 - Bestemmelser rev 1- tillegg til gjeldende.pdf
221060 Planbeskrivelse - rev 1.pdf
220658 Uttalelse vedr. varsel om reguleringsplan gnr. 8 bnr. 36 - Sundstø - Vibberodden

218030
Uttalelse til reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G -
Sundstø - Viberodden - Krabbevik
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 16.02.2012
Aker Solutions; 
Multiconsult AS

Referat  - oppstartsmøte 15.02.12 -
reguleringsendring  - område G - Krabbevik

3 I 17.02.2012 Multiconsult AS
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
endring av deler av Reguleringsplan for Sundstø 
-

2 I 29.02.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Sundstø -
Viberodden - Krabbevik

6 I 02.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik

8 I 02.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om reguleringsendring for 
utfylling i Krabbevika gnr. 8 bnr. 36, Sundstø 
Viberodden, Eigerøy

4 X 09.03.2012 Multiconsult AS
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik

10 I 09.03.2012
Fiskeridirektoratet 
region Sør

Uttalelse vedr. varsel om reguleringsplan gnr. 8 
bnr. 36 - Sundstø - Vibberodden

5 I 12.03.2012 Multiconsult AS
Forslag til reguleringsendring industriområde 
Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik

9 I 12.03.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsplan for Sundstø-
Vibbeodden gnr. 8 bnr. 36

11 I 18.03.2012 Multiconsult AS
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 
bnr. 36 - område G - Krabbevik - revidert 
planbeskrivelse og bestemmelser

Parter i saken:

            
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N HOVLAND GEORG STEINBAKKEN 28 4370 EGERSUND
N HOVLAND INGA 

DORTEA
C/O ARNA IRENE 
REFSLAND,AUGLENDSV. 
35

4370 EGERSUND

N HOVLAND SALVE 
KLAUSEN

N HOVLAND TELLEF STEINBAKKEN 56 4370 EGERSUND
N PEDERSEN TOR 

HENNING
SOKNDALSVEIEN 26 4370 EGERSUND

N REFSLAND HARALD AUGLENDSVEIEN 33 4370 EGERSUND
N REFSLAND RUNE AUGLENDSVEIEN 35 4370 EGERSUND
N STATENS 

VEGVESEN REGION 
VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SÆSTAD ALF OVE LØYNINGSVEIEN 70 4370 EGERSUND
N TØNNESEN KJELL 

REIDAR
BOKS 241 4379 EGERSUND

N ØGLEND ANBJØRN AUGLENDSVEIEN 79 4370 EGERSUND
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Oppdrag: Endring av "Reguleringsplan for Sundstø-
Vibberodden (Kværner Egersund)", nå Aker 
Solutions. Krabbevika og felt G. 

 Emne: Risiko og sårbarhet 

Rapport: ROS-analyse 

Oppdragsgiver: Aker Solutions as 

Dato: 12. mars 2012 
Oppdrag– / 
Rapportnr. 216006-1/01 

Tilgjengelighet Åpen 

Utarbeidet av: Wenche Torvund Fag/Fagområde: Arealplan, Risiko 

Kontrollert av: Espen Eek Ansvarlig enhet: Plan og anlegg, Stavanger 

Godkjent av: Wenche Torvund Emneord: Risiko, sårbarhet 

Sammendrag: 

Reguleringsendringen legger til rette for planering av felt G og utfylling av massen i Krabbevika. Det er 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen 
(denne rapporten).  

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene til 
et akseptabelt nivå. Tiltakene er oppsummert i tabell 4-4. Det er vurdert at anleggsperioden representerer størst 
risiko, men med gjennomføring av tiltak havner 3 av 4 hendelser i grønn sone. Hendelsen med sprengingsulykke 
havner i gul sone pga. potensialet for alvorlig skade. 

I denne analysen vurderes ikke risikoen ved de ulike arbeidsprosessene som vil kunne foregå inne på området. 
Aker Solutions har en mengde prosedyrer som ivaretar alle arbeidsprosesser, og har et styringssystem som er 
sertifisert av Teknologisk institutt. 

For øvrig ligger industriområdet innenfor ISPS-sone og er dermed forbudt for ferdsel av uvedkommende/ 
allmennheten. 

 

 

 

       

       

01 12.03.2012 Til 1. gangs behandling av reguleringsendr. 15 WT   

Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av 

R a p p o r t  
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Forord 
Hensikten med en ROS-analyse er å sikre at viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn 
blir integrert i planleggingen, slik at omfang og skader av uønskede hendelser i anleggs- og 
driftsfase reduseres. 

ROS-analysen er utarbeidet med utgangspunkt i prinsippene i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) metodikk slik den er beskrevet i veileder om 
kommunale ROS-analyser (DSB, 2010), men er noe forenklet pga. planområdets størrelse og 
plassering innenfor ISPS-sone. At planområdet ligger innenfor ISPS-sone medfører at det er 
forbudt for allmennheten å ferdes her. Innhenting av bakgrunnsdata og rapportskriving er utført 
av Multiconsult AS. 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven § 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder 
utbyggingsformål:  

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. 

Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som 
hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å 

avverge skade og tap.” 

Planforslaget er kort beskrevet i kapittel 2. 

 

1.2 Overordede planer 

1.2.1 Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel avsetter området til vann og industriformål. 

 

1.3 Avgrensning av ROS-analysen 

Hensikten med ROS-analysen er å påse at forhold som kan medføre alvorlig skade på 
mennesker, miljø eller samfunnsfunksjoner skal klargjøres i plansaken og ligge til grunn for 
vedtak av planen. Alvorlige risikoforhold kan medføre at krav om endringer, innføring av 
hensynssoner, planbestemmelser som ivaretar forholdet eller i alvorlige tilfeller at planen 
frarådes. 

Fokus skal rettes mot det som er spesielt ved at virksomheten lokaliseres som foreslått, og ikke 
generelle trekk ved virksomheten som er uavhengig av lokalisering 

ROS-analysen er i tillegg en gjennomgang og utsjekking av generelle risikoforhold knyttet til 
grunnforhold, stråling, ulike typer ulykker i den grad dette ikke er behandlet i planmaterialet.  

ROS-analysen tar ikke for seg støy og luftforurensning, da planområdet i dag er industri eller 
omgitt av industri, slik at det vurderes som ivaretatt av de begrensinger som ligger til 
eksisterende drift av industriområdet. 

I denne analysen vurderes ikke risikoen ved de ulike arbeidsprosessene som vil kunne foregå 
inne på området. Aker Solutions har en mengde prosedyrer som ivaretar alle arbeidsprosesser, 
og styringssystem som er sertifisert av Teknologisk Institutt og funnet i overensstemmelse med 
følgende standard for kvalitetssystem: NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004 / 
NSEN ISO 3834-2, OSHAS 18001 og PED module H. arbeidsprosesser.  
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2. Planforslaget 
Formålet med planendringen er å gi mulighet til å planere nye deler av industriområdet ved å 
omregulere fra "vann" til "industri" i Krabbevika, dvs. gi mulighet for å fylle ut vika, samt endre 
fra "industri med spesielle bestemmelser" til "industri" i felt G. 

Atkomsten til området vil skje via tilliggende industriområde, som har sin atkomst via 
Hovlandsveien. Hele området på land ligger i innenfor ISPS-sone1 og er dermed forbudt å 
ferdes i for uvedkommende/allmennheten. 

 

Figur 2-1 Kart med utvalgte stedsnavn (Kilde: Eigersund kommunes kartløsning). 

ROS-analysen gjelder området slik det er vist i kartet under. Se planbeskrivelsen for mer 
utfyllende informasjon. 

 

Figur 2-2 Utsnitt av reguleringsendring. 

                                                      
1 Iht. www.kystverket.no: "ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av 

FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneterminaler 

som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og 

havnesikringsregelverket i alle norske havner og havneterminaler som omfattes av dette regelverket." 
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3. Metode 

3.1 Generell beskrivelse av metode 

Risiko er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. Det kan 
være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, 
vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller 
kombinasjoner av slike forhold. 

ROS-analysen skal utarbeides ved å gjennomføre en systematisk kartlegging av uønskede 
hendelser for derigjennom å identifisere hvordan prosjektet ev. bør endres for å redusere 
risikoen til et akseptabelt nivå. 

Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe klassifiseres, dvs. det skal 
anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på 
kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon.  

Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. 
Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter 
forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker, miljø, 
økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. 

3.1.1 Metode i dette prosjektet 
Dette prosjektet medfører en forholdsvis liten endring av eksisterende situasjon, og forslag til 
vurderinger er derfor gjort av Multiconsult, med innspill fra kommunen og Aker Solutions. Det 
er ikke gjennomført et eget idéseminar. 

Akseptkriteriene som er bruk i denne analysen er vist i tabell 3-1 og tabell 3-2. 

Tabell 3-1: Beskrivelse av sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe 

Begrep Frekvens Vekt 

Lite sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år. 1 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år. 2 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 3 

Meget sannsynlig Mer enn en gang hvert år. 4 

 

Tabell 3-2: Beskrivelse av forventet konsekvens/skadeomfang av en hendelse 

Begrep Vekt A  
Mennesker 

B  
Miljø 

Ufarlig 1 Ingen personskader Ingen miljøskader 
En viss fare 2 Få eller små personskader Mindre miljøskader 
Kritisk 3 Få men alvorlige personskader Omfattende skader på miljøet 
Farlig 4 Opp til 5 døde Alvorlige skader på miljøet 
Katastrofalt 5 Over 5 døde og 20 alvorlige skadde Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. 

 

Det er vurdert at det ikke finnes risiko for samfunnsviktige funksjoner, og dette blir derfor ikke 
vurdert i denne analysen. Heller ikke økonomiske verdier vurderes her. 

Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som 
en hendelse representerer. 

Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som 
kommer opp i øvre høyre del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og stor 
sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre farlige og lite 
sannsynlige. 

Mottiltak må iverksettes dersom hendelsene faller innenfor rødt område, og vurderes dersom 
hendelsene faller innenfor gult område. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter 
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pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. Matrisen beskriver risikoen 
etter at mottiltaket er implementert. 

Tabell 3-3: Risikomatrise, basert på uønskede hendelser 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig  
(1) 

En viss fare 
(2) 

Kritisk  
(3) 

Farlig  
(4) 

Katastrofalt 
(5) 

Meget 
sannsynlig 

(4) 4 8 12 16 20 

Sannsynlig (3) 3 6 9 12 15 

Mindre 
sannsynlig (2) 22 4 

 6 8 
10 

 

Lite sannsynlig (1) 1 2 3 4 5 

 
Mottiltak må iverksettes    
Mottiltak bør vurderes     
Utenfor risikoområdet      

 

3.2 Usikkerhet ved analysen 

3.2.1 Brudd på forutsetninger 
Analysen som er gjennomført bygger på foreliggende planer og kunnskap. Ved endring i 
forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan risikobildet bli 
annerledes. Hvis endringer medfører vesentlig økt risiko, må det vurderes om ROS-analysen bør 
oppdateres. 

3.2.2 Usikkerhet i sannsynlighetsvurderinger 
Kvantifisering av sannsynlighet vil alltid være beheftet med noe usikkerhet i denne type 
analyser. Dette skyldes flere forhold: 

Et moment er at det for mange typer hendelser ikke finnes erfaringer eller etablerte metoder for 
å beregne frekvens av ulike typer hendelser, eller modeller og metoder som kan gi eksakte 
beregninger av sannsynlighet. I slike tilfeller må derfor sannsynligheten vurderes ut fra et faglig 
skjønn, og selv om dette er gjort av kvalifisert personell med kompetanse innen det fagområdet 
som er aktuelt, vil det være en usikkerhet knyttet til dette. Det samme gjelder for vurdering av 
virkningene av risikoreduserende tiltak. 

Et annet moment er detaljeringsnivået på systembeskrivelsen (prosjektbeskrivelsen). Denne 
analysen er utført på reguleringsplannivå. På dette nivået er ikke tiltaket ferdig prosjektert. 
Innenfor de rammer som reguleringsplanen setter kan det være rom for valg av ulike løsninger. 
Selv om vi gjennom de forutsetningene som er spesifisert i analysen har forsøkt å sette klare 
rammer for risikovurderingen, kan det være detaljer i løsningsvalg som man ikke har oversikt 
over på dette planstadiet, og som kan påvirke risikoen. Risikovurderinger må derfor være et 
løpende tema i videre planarbeid og prosjektering. 

Et tredje moment er uforutsette hendelser som man ikke har klart å avdekke gjennom det faglige 
arbeidet med analysen. 
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4. Risikoforhold 

4.1 Avgrensning av analysen – relevante temaer 

I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROS-
analysen. I tabellen under er det listet opp mulige risikoforhold som kan være aktuelle i 
forbindelse med planlagte tiltak. Det er tatt utgangspunkt i Sjekkliste for kommunale areal-, 
regulerings- og bebyggelsesplaner som er vist i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps rapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2010).  

NATURRISIKO  Problemstillinger:  Aktuelt? 
Skred/Ras/ustabil grunn  
(Snø, is, stein, leire, jord, fjell)  
Flom i vassdrag 
Stormflo 
Vind-/ekstremnedbør 
 

Utgjør risiko for ras, flom osv. så stor fare at arealer ikke bør 
bebygges?  
 

Vurderes 

Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved bygging, f.eks. 
sikring av kjellere mot oversvømming?  

Vurderes 

Planlegges ny utbygging i områder der veinettet er utsatt for 
ras eller flom, slik at bebyggelsen står i fare for å bli isolert i 
perioder?  

Nei 

Vil ras utgjør noe fare for planlagte kraftlinjer, 
hovedvannledninger eller annen ny infrastruktur? Nei 

Skog/lyngbrann  Er det fare for omliggende bebyggelse?  Nei 

Radon  Planlegges utbygging i områder der det har vært registrert 
høye verdier av radon i grunn/bygninger?  Vurderes 

VIRKSOMHETSRISIKO    
Virksomheter med fare for brann eller 
eksplosjon  

Ved planer om utbygging i nærheten av slike anlegg må 
risiko vurderes:  
Er nyutbygging i området forsvarlig?  

Nei 

Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på 
eksisterende anleggs mulighet for videreutvikling?  Nei 

Ved etablering av ny virksomhet som utgjør brannrisiko:  
er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor fare for 
brannspredning (f.eks. tett trehusbebyggelse)? 

Nei 

Virksomheter med fare for 
kjemikalieutslipp eller annen akutt 
forurensing  

Er nyutbygging i nærheten forsvarlig?  Nei 

Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på 
eksisterende virksomhet? Nei 

Transport av farlig gods  Vurdering av risiko i forhold til utbygging nær vei, spesielt 
hvis det foreligger tilleggsrisiko som skredfare eller høy 
hyppighet av trafikkulykker.  
Spesiell vurdering i forhold til sårbare objekter som 
drikkevannforsyning eller helseinstitusjoner.  

Nei 

Avfallsområder/deponier/  
Forurenset grunn  

Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra tidligere 
bruk (eks. ved planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter)?  

Vurderes 

Dambruddsberekninger  Hvis det bygges ut i et område som ligger innenfor en 
dambruddssone, må NVE vurdere om dammen må 
forsterkes.  

Nei 

Elektromagnetiske felt  Risiko bør vurderes dersom det planlegges lokalisering av 
bygg der mennesker oppholder seg over lengre tid nær slike 
felt  

Nei 

Trafikkfare  Er trafikksikkerhet vurdert? Vurderes 

Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikkbelastning på 
veistrekninger som fra før har mange trafikkulykker? Nei 

Eller på strekninger med usikrede jernbanekryssinger? Nei 

Skipsfart  Vil farleder, strømforhold, vindeksponering m.m. kunne få 
innvirkning i forhold til planer om sjønær utbygging. Utslipp 
fra farlig last, oljesøl, kollisjon mellom skip og bygninger 
eller infrastruktur 

Vurderes 

Spesiell fare for terror eller kriminalitet Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig 
bebyggelse og spesielt sårbare objekter, for eksempel 
barnehager 

Nei 

Utrykningstid brannvesen Nye utbyggingsområder og lokalisering av institusjoner 
vurderes i forhold til krav om utrykningstid Vurderes 

Utrykningstid ambulanse 
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Vanntrykkssoner/slukkevannskapasitet Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer om ny 
utbygging Nei 

SÅRBARE OBJEKTER Vil planforslaget kunne gi økt risiko for:  
Natur Naturvernområder, andre viktige naturområder, rekreasjons- 

og friluftsområder Nei 

Helse- og omsorgsinstitusjoner Sykehus, sykehjem, aldershjem/eldreboliger, skoler, 
barnehage Nei 

Kulturminner Objekter med stor kulturhistorisk verdi Ja 

Viktige offentlige bygninger Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funksjoner Nei 

Trafikk-knutepunkt Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass Nei 

El-forsyning Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer m.m. Vurderes 

Tunneler, broer Finnes alternative veiforbindelser? Nei 

Hovednett gass Finnes alternative energikilder? Nei 

Drikkevannsforsyning Vannverk, drikkevannskilder, inntak, nedbørsfelt, grunnvann 
m.m. Nei 

Avløp Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m. Nei 

Informasjons- og 
kommunikasjonsinstallasjoner 

Fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-sender Nei 

 
Følgende tema fra sjekklisten er vurdert som aktuelle for videre analyse:  

• Trafikkulykker og skipsfart 

• Stormflo 

• Forurenset grunn og ev. Radon 

• Kulturminner 
Det blir gjort vurderinger både for anleggs- og driftsperioden for de tema det er aktuelt. For 
disse temaene er det gjort utfyllende risikovurderinger, se de følgende delkapitlene. 

 

4.2 Informasjon om forhold som er vurdert 

4.2.1 Stormflo 

Som tabellen under viser vil havstigning i år 2050 være 27 cm høyere enn i 2000 (usikkerhet: 19 
- 41 cm). 100-års stormflo i 2050 er vurdert til 133 cm (usikkerhet: 125 - 147) og i 2100 192 cm 
(usikkerhet 172 - 227). Planområdet planlegges planert på ca. kt. +4,15, og stormflo vurderes å 
være uproblematisk, også med tanke oversvømmelser i bygning. Temaet drøftes derfor ikke 
videre i denne analysen. 

Tabell 4-1Utdrag fra rapport, forventet havnivåstigning og stormflo  

 

(Kilde: (Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved DSB, 2009)) 
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4.2.2 Forurenset grunn ev. Radon 

Forurenset grunn 

Landarealene innenfor planområdet er uberørt natur i form av berg/knauser og litt jordsmonn 
med vegetasjon. Det er ikke grunn til å tro at det vil være forurenset grunn her. Det er ikke gjort 
miljøtekniske undersøkelser av grunnforholdene i Krabbevika. For å sikre mot ev. spredning av 
forurensing ved utfylling foreslås det å legge duk i bunn av vika før utfyllingen. Dette tiltaket 
vurderes som tilstrekkelig for å unnå risiko. Tiltaket listes opp i tabell 4-4, men temaet drøftes 
ikke videre i denne analysen. Klifs kartbase for grunnforurensing viser ikke funn i området. 

Radon 

Radon er en viktig årsak til lungekreft. Radon forekommer både i fjell og jord i Norge. Det er 
ikke utarbeidet aktsomhetskart for radon som omfatter planområdet, eller gjennomført målinger 
av radon i bygninger i nærområdet. Tiltak mot radon går enten på å ventilere bort gassen eller å 
etablere en barriere som sikrer tilstrekkelig ganger halvering før gassen når oppholdsrom.  

Dersom det innen planområdet skal oppføres bygning med arbeidsplasser, bør radonnivået 
sjekkes først for å finne ut om det må iverksettes tiltak. Denne sjekken føres i tabell 4-4, men 
temaet drøftes ikke videre i denne analysen. 

4.2.3 Trafikkulykker og skipsfart 

Trafikkulykker 

Endringen av planen medfører ikke trafikkøkning på offentlig veinett. Trafikken inne på denne 
delen av industriområdet er begrenset og vil være regulert av interne prosedyrer. Maks. 
kjørehastighet på industriområdet er 20 km/t. Det er oppmerkede gangveier og gangfelt mellom 
de forskjellige områder og haller. Hele industriområdet er dessuten opplyst bl.a. for å øke 
sikkerheten. 

I anleggsperioden vil mye av sprengmasse flyttes internt i planområdet (fra felt G til 
Krabbevika). Det er ikke avklart hvor resten av massen skal kjøres, og det foreslås derfor som et 
tiltak (se tabell 4-4) at entreprenør må utarbeide en sikker jobb analyse (SJA) før bortkjøring av 
overskuddsmasse/stein.  

Kun interne forhold vurderes videre i analysen. 

Skipsfart 

Det foregår ikke, og planlegges ikke, skipsfart som berøres av endingen av planen. Temaet 
drøftes derfor ikke videre i denne analysen. 

4.2.4 Utrykning 

Brann 
Bedriften har eget brannkorps organisert under industrivernet. Industrivernet har som oppgave å 
forhindre/redusere skader på personer og materiell ved bedriften, og følger prosedyre EHS110-
E, Beredskapsplan for Aker Egersund. 

Utrykningstid for kommunalt brannvesen er ca. 10 min. 

Ambulanse 

Ambulansen fra Egersund sykehus trenger omtrent 10 min. til området. Ved alvorlige person-
skader kan lege- helikopter rekvireres fra Stavanger.  Flytid fra Stavanger er ca. 20-30 min. 

Bedriften har også egen bedriftshelsetjeneste.   
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4.2.5 Kulturminner 

På land 

Det har fra tidligere registreringer blitt gjort funn av to steinalderboplasser innenfor felt G. I 
forbindelse med Aker Solutions planer om å planere området og fylle ut i Krabbevika har 
Rogaland fylkeskommune gjort nye registreringer i august 2011. Ved denne registreringen er 
det funnet tre automatisk fredede kulturminner i form av steinalderlokaliteter innenfor felt G. 
Lokalitetene er vurdert å være fra mellom ca. 5 500 og 2 600 f.Kr. For utfyllende informasjon 
vises til "Rapport fra kulturhistorisk registrering, gnr. 8 bnr. 36, Eigersund kommune" datert 
16.-17.08.2011. Fylkeskommunen har i brev datert 26.08.2011 bedt Riksantikvaren om å fatte 
vedtak om omfang og igangsettelse av de nødvendige frigivningsbetingende arkeologiske 
utgravningene. Fylkeskommunen planlegger utgravinger fra april 2012. 

Temaet drøftes ikke videre i denne analysen. 

I sjø 

Rogaland fylkeskommune har vært i kontakt med Sjøfartsmuseet. De har ingen merknader til 
utfylling i sjø iht. brev datert 29.02.2012. Temaet drøftes ikke videre i denne analysen.  

4.2.6 El-forsyning 

Dalane energi har en ledningstrasé (luftspenn) gjennom området. Dette er en lavspentlinje som 
kun forsyner Viberodden fyr i innseilingen til Egersund. 

Dalane Energi ber om at tas kontakt med dem før oppstart av anleggsarbeidet i nærheten av 
linja. De vil da sammen med entreprenør gå gjennom tiltak og foranstaltninger i forhold til linja.  
Kontakt med Dalane Energi føres opp som tiltak i tabell 4-4. Temaet drøftes ikke videre i denne 
analysen. 

4.3 Uønskede hendelser i anleggsperioden 

Tabell 4-2: Oversikt over uønskede hendelser i anleggsperioden. 

 Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko  

A - mennesker B - miljø 

1. Sprengingsulykke 2 3 - 6 
2. Utforkjøring i sjø med anleggsmaskin 2 2 - 4 
3. Spredning av forurenset masse i sjø 3 - 3 9 
4.  Oljelekkasje fra anleggsmaskin 2  2 4 

Beskrivelse 
1. På grunn av dårlig varsling og menneskelig-/utstyrssvikt skades en person som arbeider 

i området under sprengningsarbeid. Det vurderes som mindre sannsynlig at en slik 
hendelse kan inntreffe, og konsekvensen for mennesker er kritisk. 

2. Pga. menneskelig svikt eller feil på utstyr/materiell kjører anleggsmaskin i sjøen. Det 
vurderes som mindre sannsynlig at dette skjer. Pga. påkrevd sikkerhetsutstyr og - 
rutiner vurderes det å være en viss fare for mennesker. 

3. Ev. forurensning i sjøen blir spred som følge av utfyllingen i Krabbevika. Det ansees 
som lite sannsynlig at det er nevneverdig forurensing av vika, som følge at det ikke er 
trafikk her og det i liten grad har foregått forurensende virksomhet i nærområdet. Men 
dersom det finnes noe forurensete sedimenter her er det sannsynlig at de blir spredd. 
Totalt sett vurderes det som mindre sannsynlig. Konsekvenser for miljø vurderes til en 

viss fare. 

4. Pga. menneskelig svikt eller feil på utstyr/materiell skjer det en lekkasje av olje fra 
anleggsmaskin. På et så begrenset areal vurderes det som mindre sannsynlig. 
Anleggsmaskiner vil stort sett stå på fjellgrunn og det vurderes å være en viss fare for 
miljø. 
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Avbøtende tiltak 
1. Utførende entreprenør må levere en SJA (sikker jobb analyse) før arbeid igangsettes. 

2. Dalane Energi kontaktes før anleggstart for å gå gjennom tiltak og foranstaltninger i 
forhold til lavspentlinja som går gjennom området. 

3. For å sikre mot ev. spredning av forurensing ved utfylling legges duk i bunn av vika før 
utfyllingen. 

4.4 Uønskede hendelser i driftsperioden 

Tabell 4-3:Oversikt over uønskede hendelser i driftsperioden 

 Sann-
synlighet 

Konsekvens Risiko  

A - mennesker B - miljø 

1. Påkjørsel av fotgjenger 2 3 - 6 
2. Utforkjøring i sjø 2 2 - 4 

Beskrivelse 
1. På grunn av menneskelig svikt blir en gående påkjørt. Området er oversiktlig, derfor 

vurderes det som mindre sannsynlig at en slik hendelse kan inntreffe. Farten er lav og 
konsekvensen vurderes derfor til kritisk. 

2. Pga. menneskelig svikt eller feil på utstyr/materiell kjører en bil i sjøen. Det vurderes 
som mindre sannsynlig at dette skjer. Det vurderes det å være en viss fare. 

Avbøtende tiltak 
1. Det bør vurderes å montere belysning/lyskastere på/ved området. 

2. Fartsgrense settes, som for øvrig på industriområdet, til 20 km/t. 

 

4.5 Avbøtende tiltak 

Tabell 4-4 Tiltak – oppfølgingsliste. 

NR TILTAK Må/ 

bør 

Frist

/ansv 

Utført 

Anleggsperiode 

1.  
Utførende entreprenør må levere en SJA (sikker jobb analyse) før 
arbeid igangsettes. Denne skal inkludere bortkjøring av 
overskuddsmasse. 

M 
  

2.  
Regulerningsbestemmelse om at radon vurderes ved ev. søknad om 
byggetillatelse. 

M   

3.  Duk ved utfylling i sjø 
M   

4.  
Dalane Energi kontaktes før anleggstart for å gå gjennom tiltak og 
foranstaltninger i forhold til lavspentlinja som går gjennom 
området. 

M 
  

5.  Ved oppføring av ev. bygning bør Radon sjekkes og tiltak vurderes. B 
  

Driftsperioden: 

6.  Fartsgrensen innenfor området som endres settes som for øvrig på 
området, til 20 km/t. 

M   

7.  Montering av lyskastere. B 
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5. Oppsummering 

5.1 Anleggsperioden 

I tabell 5-1 er hendelsene fra kapittel 4.3 summert opp i en risikomatrise. Matrisen viser tre 
hendelser innenfor grønn sone og en innenfor gul sone. Plasseringen i gul sone er først og 
fremst gitt av at det potensielt er mennesker som kan bli skadet om hendelsene inntreffer. 
Sannsynligheten er imidlertid så lav at forholdene innebærer en ”akseptert” risiko som er så lav 
som man kan få til med et rimelig nivå tiltak. Ingen hendelser havner i rød sone. 

Tabell 5-1: Risikomatrise for anleggsperioden inkl. iverksatte tiltak (uten tiltak i parentes) 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig  
(1) 

En viss fare 
(2) 

Kritisk  
(3) 

Farlig  
(4) 

Katastrofalt 
(5) 

Meget 
sannsynlig 

(4)      

Sannsynlig (3)   (3)   

Mindre 
sannsynlig (2)  2, 3, 4 

 (2, 4) 
1  

(1)   

Lite sannsynlig (1)      

 

5.2 Driftsperioden 

I tabell 5-2 er hendelsene fra kapittel 4.4 summert opp i en risikomatrise. Matrisen viser to 
hendelser innenfor grønn sone. Ingen hendelser havner i gul eller rød sone. 

Tabell 5-2: Risikomatrise for driftsperioden inkl. iverksatte tiltak (uten tiltak i parentes) 

Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

Ufarlig  
(1) 

En viss fare 
(2) 

Kritisk  
(3) 

Farlig  
(4) 

Katastrofalt 
(5) 

Meget 
sannsynlig 

(4)      

Sannsynlig (3)      

Mindre 
sannsynlig (2)  2 

(2) (1)   

Lite sannsynlig (1)   1   

 

5.3 Konklusjon 

Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å redusere 
antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. 

God planlegging av prosjektet bidrar til å redusere omfanget av eventuelle ulykker.  

Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre farer som ikke kan aksepteres. 
Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller risikomomenter her 
sammenliknet med de fleste andre industriprosjekter av denne størrelse. Sikkerheten er i størst 
mulig grad ivaretatt av rutiner for bedriften. 

Tabell 4-4 lister opp avbøtende tiltak som må/bør iverksettes. 
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EIGERSUND KOMMUNE

Felles brukerutvalg

  
  

Multiconsult AS

Postboks 223
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/7981 / 12/467 / PL-19910007, FA-L12, GBR-8/36 Dato: 09.03.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: 51 46 80 24 /   

E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring 
industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik

I sitt møte 07.03.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 005/12 – Referatsaker til Fellles 
brukerutvalgs møte 07.03.12:

RS 26 – Reguleringsendring industriområde Aker Solutions, gnr.8 bnr.36, Sundstø-
              Viberodden.

Felles brukerutvalgs vedtak den 07.03.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

-----------------------------------

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Kopi til:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef
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Tillegg til reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Reguleringsplan for Sundstø - Vibberodden 

(Kværner Egersund)" - Eigersund kommune, som følge av reguleringsendringen datert 12.3.2012: 

 

§ 5  

Areal med hensynssone 

H550_1:  

Innenfor grensen angitt på planen er det ikke tillatt med terrengbearbeiding eller oppføring av 

bygg/anlegg. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes. 

 

§ 6  

Areal med bestemmelsesgrense 

BS-1: 

Avslutningen av utfyllingen skal gis en naturlig utforming, eksempelvis plastring med store steiner. 

 

§ 7 

Arealer som er omfattet av gjeldende bestemmelser 

f_Industri: 

Bestemmelsene i § 3 gjelder. 

 

§ 8  

Rekkefølgebestemmelse 

Tiltak/inngrep innenfor felt G er ikke tillatt før utgraving av automatisk fredede kulturminner er 

utført. 
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PLANBESKRIVELSE 

ENDRING AV PLAN: 

"Reguleringsplan Sundstø-Vibberodden (Kværner Egersund)" -   

nå Aker Solutions - på Søre Eigerøy, Eigersund kommune. 

 

 

 

Utarbeidet av Multiconsult på vegne av Aker Solutions. 
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1. Innledning 
Multiconsult utarbeider på vegne av Aker Solutions AS et privat forslag til endring av 
"Reguleringsplan Sundstø-Vibberodden (Kværner Egersund)", på Søre Eigerøy.  

Gjeldende plan (stadfestet i 1991) omfatter hele Aker Solutions (tidligere Kværners) område på 
Sundstø, Vibberodden. Hensikten med reguleringsendringen er å sprenge og planere mesteparten av 
felt G1 (område mellom Krabbevika og Grønevik), og fylle ut i Krabbevika. Arealet eies av Aker S. 

 

Figur 1-1 Kart med utvalgte stedsnavn (Kilde: Eigersund kommunes kartløsning). 

Formålet med planendringen er å omregulere fra "vann" til "industri" i Krabbevika, dvs. gi 
mulighet for å fylle ut vika, samt endre fra "industri med spesielle bestemmelser" til "industri" i 
felt G. For utfyllende beskrivelse se kapittel 7. 

Området foreslås regulert til industri, naturområde i sjø og vassdrag, med hensynssone (landskap) og 
bestemmelsesgrense.  

2. Arealoppgave 
Tabell 2-1 Arealoppgave  

Formål Areal (daa) 

§12-5 nr. 1 - Bebyggelse og anlegg: industri 11,8 

§12-5 nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag: friområde i sjø 3,1 

Planområdets størrelse 14,9 

                                                      

1 Felt G er avgrenset iht. bl.a. "Rapport fra kulturhistorisk registrering - gnr. 8 bnr. 36" datert 16.-17.08.2011.  

P3-hall 
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3. Bakgrunn for planforslaget 
Aker Solutions i Egersund har på generell basis behov for å utvide det totale verftsarealet for å ivareta 
sine forretningsmessige forpliktelser og muligheter. De har allerede i dag et plassproblem. Arealet i 
Krabbevika er spesielt viktig, da det vil fungere som et viktig sammenstillings- og testområde for 
Åsgard subsea gasskompresjonsprosjektet som i ett globalt perspektiv flytter teknologiske grenser. 
Denne sammenstillingen og testingen må utføres i umiddelbar nærhet av P3-hallen, subsea testhall (se 
figur 1-1 og figur 6-2). Utstyr som er plassert i P3-hallen må kobles opp mot konstruksjonene på 
uteområdet, og bare selve testingen vil pågå i ca. 12 måneder. 

Det er avklart at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

 

4. Gjeldende planer 

Kommuneplan/kommunedelplan  

Planområdet er i kommuneplanen vist som "industriformål" og "bruk og vern av sjø og vassdrag". 

Reguleringsplan 

Gjeldende plan (stadfestet i 1991) omfatter hele Aker Solutions (tidligere Kværners) område på 
Sundstø, Vibberodden. Reguleringsendringen er i gjeldende plan vist som "vann" og "industri, 
spesielle bestemmelser". De spesielle bestemmelsene gjelder hensynet til fornminner, og at 
Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før tiltak. 

Arealet vil bli frigitt etter at Arkeologisk museum har fullført utgraving av området. De starter dette 
arbeidet etter påske 2012. 

 

5. Forhåndskunngjøring 
Det er tidligere sendt ut nabovarsel (oktober 2011) og forespørsel om uttalelse fra offentlige instanser 
angående denne saken. Saken var den gang omsøkt som dispensasjon fra reguleringsplanen. 
Fylkesmannen frarådde å behandle saken som dispensasjon, og foreslo å endre reguleringsplanen.  

Melding om planoppstart 

Planoppstart ble varslet i brev til naboer og offentlige etater, datert 17.02.2012, samt annonsert i 
Dalane Tidende og på kommunens Internettsider. Frist for merknader ble satt til 12.03.2012. 

Det kom inn 2 merknader til oppstartsvarselet innen fristen. Se resymé og kommentarer under. 

Resymé og kommentarer til innkomne merknader 

Fylkesrådmannens regionalavdeling, kulturseksjonen, datert 29.02.2012 

Kulturseksjonen har ingen vesentlige merknader til planendringen. Utfylling av Krabbevika er forelagt 
Stavanger sjøfartsmuseum, som ikke har merknader mht. kulturminner i sjø. Kulturminnene innen 
område G er frigitt gjennom gjeldende plan, og vil bli undersøkt gjennom arkeologiske utgravinger i 
løpet av 2012. 

Kommentar (Aker Solutions/Multiconsult): Tatt til orientering. 
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Fylkesmannen i Rogaland, datert 02.03.2012 

Fylkesmannen ser det som viktig at det blir sikret en best mulig "fasade" mot sør. Dette bør gjøres slik 
at strandsonen/svabergene blir beholdt, og at selve fyllingen opparbeides med en best mulig 
landskapstilpassing og går mest mulig i ett med svabergene på sidene. Avgrensingen på fyllingen må 
følge det som ble presentert på møtet 09.02.02012. 

Fylkesmannen godtar at denne endringen tas som en "planendring" forutsatt at det blir arbeidet fram 
gode tekniske løsninger. Framtidige utbygginger og utvidelser av industriområdet må skje etter en 
samlet revidering av reguleringsplanen. 

Kommentar (Aker Solutions/Multiconsult): Da området i dag er regulert til industriområde, og er et 

ISPS-område, har man foreslått å sikre eksisterende strandsone ved å regulere til industri med 
hensynssone (bevaring av landskap). Hensynssonen sikres i bestemmelsene. Fyllingen er avgrenset 
som vist på nevnte møte. Kanten (topp fylling) er regulert med høyde kote +4,15 og fyllingen er lagt 

med helling 1:1,5. For å få en naturlig utforming av fyllingen er det lagt inn en sone på 2 m i sjø, som 
bestemmelsesgrense (BS-1), hvor man legger opp til en mer ujevn og naturlig avslutning av fyllingen 

mot/i sjø. Utformingen av fyllingsavslutningen foreslås plastret med store steiner og lagt i en linje 
omtrent som sjølinja langs planens sørøstligste del (ved H550_1).  

 

Eigersund kommune, Miljøavdelingen v/Byggesak, datert 08.03.2012 

Dispensasjonssøknad datert 09.11.2011 stilles i bero i påvente av vedtak i reguleringsplansaken. 

Kommentar (Aker Solutions/Multiconsult):Tatt til orientering. 

 

Fiskeridirektoratet, region sør, datert 09.03.2012 

Fiskeridirektoratet har ingen vesentlige merknader til varsel om planoppstart, men ber om å få planen 
på høring for eventuelt å kunne gi råd og anbefalinger i det videre arbeidet. 

Kommentar (Aker Solutions/Multiconsult):Tas til etterretning. 

 

Fiskarlaget vest, datert 12.03.2012 

Utfyllingen må skje i kontrollerte former slik at en hindrer spredning av forurensing. Ingen øvrige 
merknader. 

Kommentar (Aker Solutions/Multiconsult):Det planlegges duk i bunn av vika før utfyllingen (ref. ROS-
analysen). 
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6. Beskrivelse av planområdet  
Industriområdet for Aker Solutions ligger sørøst på Søre Eigerøya ved enden av Hovlandsveien. 
Planområdet omfatter som nevnt Krabbevika og felt G, samt nok areal av felt E til å kunne fylle opp til 
kote +4,15 (se figur 1-1 og figur 6-2). Atkomst til planområdet er via industriområdet.  

 
Figur 6-1 Kart med utvalgte stedsnavn (Kilde: Eigersund kommunes kartløsning). 

Planområdet består av Krabbevika med odde øst for vika, også kalt felt G. Betegnelsen "felt G" 
stammer fra bl.a. "Rapport fra kulturhistorisk registrering - gnr. 8 bnr. 36", datert 16.-17.08.2011.  

Planområdet er ca.14,9 daa.  I dag består området av Krabbevika, samt knauser/svaberg med noe 
naturlig, stedlig vegetasjon (bl.a. små furu og bjørk, einer, lyng og gress). Krabbevika er for smal, og 
sidearealene for bratte til at det ansees å være interessant å komme til med båt, området er således i 
liten grad forbundet med friluftsinteresser. Planområdet ligger innenfor ISPS-sone og det er derfor 
adgang forbudt for allmennheten. Hele landarealet rundt er regulert til industriområde, mens sjøen er 
regulert til "vann" i gjeldende plan. 

 
Foto: 6-1 Tatt 27.02.2012 (Aker Solutions). 
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Det er ca. 330 m til nærmeste bolig, og 230 til nærmeste hytte. Det finnes også en hytte innerst i 
Grønevik, men den er regulert til industri. 

 
Figur 6-2 Område regulert som " Industriområder med spesielle bestemmelser"   (Kilde: Aker Solutions) 

Det er ikke kjent at det skal være noen spesielle miljø- og/eller risikoforhold. I ROS-analysen er klima 
(konsekvenser av havnivåstigning) og forurenset grunn m.m. vurdert, og funnet godt håndterbart. 
Støy- og luftforurensing er ikke vurdert da planområdet i dag er industri, eller omgitt av industri, slik 
at det vurderes som ivaretatt av de begrensinger som ligger til eksisterende drift av industriområdet. 

 

Registreringer fra Temakart-Rogaland 

Følgende tema i Temakart-Rogaland har ingen funn i, eller i umiddelbar nærhet til, planområdet: 

• Energiressurser 
• Forurensing 
• Friluftsliv 
• Geologi 
• Hydrografi 
• Jordsmonn 
• Kyst - fiskeri 
• Landbruk 
• Landskap (ca. 230 m sør for planområdet er landskap vist som "Vakre landskap i Rogaland", 

Auglend - Løyning). 
• Meteorologi 
• Naturvernområder 
• Transportnett 

Krabbevika 
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Følgende tema i Temakart-Rogaland har funn i, eller i umiddelbar nærhet til, planområdet: 

• Biologisk mangfold: I den sørligste delen av planområdet er registrert "Art-viltområde2". 
• Kulturminner: Området inneholder mange automatisk fredede kulturminne, de som er innen for 

grensen for planendringen vil bli gravd ut og derav frigitt. Dette er for øvrig også omtalt i ROS-
analysen. 

• Samfunnssikkerhet: I den sørligste delen av planområdet er registrert miljømessig sårbarhet/ 
marin oljevernberedskap. Samfunnssikkerhet er for øvrig videre vurdert i ROS-analysen. 
 

7. Beskrivelse av planforslaget 
Endringen av planen innenfor viste avgrensing består i å regulere Krabbevika til industri (i gjeldende 
plan er den vist som "vann") for å kunne fylle ut vika. Vika vil bli fylt ut med masser fra felt G, øst for 
vika. Den delen av planområdet som er vist som "industri med spesielle bestemmelser" foreslås 
regulert til industri. De spesielle bestemmelsene i gjeldende plan gjelder hensynet til fornminner, og at 
Arkeologisk museum i Stavanger skal gi tillatelse før tiltak. Dette arbeidet er planlagt startet opp i 
april 2012, og de spesielle bestemmelsene vil således utgå for denne delen av industriområdet. 

Utfylling av Krabbevika og planering av felt G (ref. figur 6-2) vil legges på ca. kote + 4,15, der 
fyllingen har en helling på 1: 1,5. Utfyllingen er tenkt utført på en slik måte at strandsonen bevares på 
best mulig måte. I planforslaget er dette sikret ved å vise en bestemmelsesgrense på plankartet (BS-1), 
med bestemmelse om at avslutningen av utfyllingen utformes på en naturlig måte. Dvs. at man skal 
bestrebe seg på at fyllingen i Krabbevika får en "naturlig" avslutning mot sør, for eksempel i form av 
"plastring" med store steiner.  

 
Figur 7-1 Mulig/skissert kant mellom fylling og sjø vist med rød linje. 

Det vil bli foreslått en buffer langs sjøkanten i sør i område G, hvor dagens terreng og vegetasjon vil 
beholdes. I plankart og bestemmelser er dette foreslått sikret med hensynssone "særlig hensyn til 
landskap".  

                                                      

2 Om temaet står: "Temaet viser viktige funksjonsområde for vilt(artar forvalta etter viltlova)kartlagt etter ei 

handbok frå DN. Mange data er gamle, dei eldste frå 80-talet, og temaet er under oppdatering." 
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Figur 7-2 Øverst: dagens situasjon med fotomanipulert planering. Nederst: eldre sit. (eks. hall innerst i vika).  

Under viser utsnitt av planforslaget. Vedleggene D-1, E-1 og E-2 viser forslag til utforming 
avfyllingen (som vedlagt ved tidligere innsendte rammesøknad, 08.11.2011), uten "plastring". 

 
Figur 7-3 Utsnitt av planforslag. 
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Funn i ROS-analysen 

I analysen vurderes ikke risikoen ved de ulike arbeidsprosessene som vil kunne foregå inne på 
området. Aker Solutions har en mengde prosedyrer som ivaretar alle arbeidsprosesser, og 
styringssystem som sertifisert av Det Norske Veritas og funnet i overensstemmelse med følgende 
standard for kvalitetssystem: NS-EN ISO 9001:2008 / NS-EN ISO 14001:2004 / NS-EN ISO 3834-2 
og PED module H. arbeidsprosesser. Området ligger innenfor ISPS-sone. 

Det er vurdert at anleggsperioden representerer størst risiko, men med gjennomføring av tiltak havner 
3 av 4 hendelser i grønn sone. 1 hendelse (sprengingsulykke) havner i gul sone pga. potensialet for 
alvorlig skade. I driftsfasen er ingen hendelser vurdert å havne i gule eller rød sone. 

ROS-analysen lister opp tiltak som må ivaretas for å gi en akseptabel situasjon mht. risiko/sikkerhet. 

 

8. Vurderinger 
Forslaget viser en justering i forhold til gjeldende kommuneplan ved at Krabbevika foreslås utfylt og 
omgjort fra "bruk og vern av sjø og vassdrag" til industri. Området er lite synlig fra omgivelsene. 
Tinglesætet naturreservat og Vibberodden / Vibberodden fyr ligger godt skjermet av Myglefjellet. 
Med den foreslåtte "bufferen" mot sjøen vil man dessuten kunne få en viss "visuell skjerming". 

Planområdet foreslås planert ut, og få fast dekke og vil således være universell utformet med hensyn 
til bevegelseshemmede. Områdets karakter/bruksområde tilsier at det ikke er behov for øvrig 
tilrettelegging for å oppnå universell utforming. 

Planendringen medfører ingen nye behov for infrastruktur eller tiltak/service utenfor planområdet. 

Da omkringliggende område er utbygd industriområdet og planområdet ikke er et brukt friområde i 
sjø, og heller ikke brukendes siden vika er smal, med bratte berg som omkranser den og landområdet 
er ISPS-område (forbudt for ferdsel) ansees konsekvensene ved denne planendringen for å være 
minimale og godt akseptable. 

Mht. sikkerhet konkluderes det i ROS-analysen med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre farer som 
ikke kan aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller 
risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre industriprosjekter. Sikkerheten er i størst mulig 
grad ivaretatt av rutiner for bedriften. 
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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

MULTICONSULT AS

Stokkamyrveien 13
4313 SANDNES 29.02.2012

Deres ref.: AS-01/wt Saksbehandler: Trond Meling Saksnr. 12/5129-2
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 13676/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
SUNDSTØ-VIBBERODDEN ENDRIN

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.8, BNR36 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR
SUNDSTØ - VIBBERODDEN (KVÆRNER EGERSUND) - KRABBEVIKA - FELT G -
UTTALELSE KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen viser til Deres brev mottatt her 20.02.12. 
Saken er også forelagt Stavanger sjøfartsmuseum.

Kulturseksjonen har ingen vesentlige merknader til planendringen. Forslaget om å fylle ut i 
Krabbevika er forelagt Stavanger sjøfartsmuseum, som har meddelt at de har ingen 
merknader til utfyllingen i forhold til kulturminner i sjø. Når det gjelder de automatisk freda 
kulturminnene innenfor Område G, er disse frigitt gjennom gjeldende reguleringsplan. I 
tråd med gjeldende reguleringsplan og budsjett/prosjektplan godkjent av Riksantikvaren, 
vil disse kulturminnene bli undersøkt gjennom arkeologiske utgravninger i løpet av 2012.  

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Kopi: Eigersund kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger sjøfartsmuseum

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-13/1682, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/460
Journalpostløpenr.:
12/8393

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
056/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 - Svanedal AS, 
Spinnerigaten 13 - Svanedalsgården
  
Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget avslo søknaden om å få føre opp en reklamesøyle utenfor 
Svanedalsgården, har det nå kommet inn en ny søknad om tillatelse til tiltak. Den søyla som 
det søkes om tillatelse til er 0,3 m lavere enn den som ble avslått ved første søknad. Det 
foreligger ikke merknader fra naboer denne gangen. Det innstilles på at også denne 
søknaden avslås, med samme begrunnelse som den Miljøutvalget hadde ved behandlingen 
av den første søknaden.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, samt reguleringsplan for Bøckmansbakken, finner 
Planteknisk utvalg ikke å kunne godkjenne reklamesøyla, ettersom den omsøkte søyla vil 
påvirke det visuelle miljøet i negativ retning ved at den blir svært dominerende i omgivelsene. 
Søknaden avslås derfor. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet 14.06.11, sak 104/11, en søknad om tillatelse til en litt større 
skiltsøyle enn den som det søkes om tillatelse til, og som det var kommet naboprotester til:

Votering:
Stapnes forslag falt med 9 stemmer mot 2 stemmer for (Arne Stapnes og Kjell Vidar Nygård, 
H).
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Gyas forslag (Arne 

Stapnes og Kjell Vidar Nygård, H +  SP + FRP).

M-104/11 Vedtak:

Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, nabomerknader fra Anna Fosse Sleveland, Alma 
Hellvik og Ann Jensen samt reguleringsplan for Bøckmannsbakken finner 
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miljøutvalget at reklamesøylen er for høy og overdimensjonert i forhold til senterets 
størrelse og Svanedalsgårdens langstrakte og lave bygningsvolum. Reklamesøylen 
som omsøkt påvirker det visuelle miljøet i negativ retning ved at den vil bli svært 
dominerende i omgivelsene. Reklamesøylen godkjennes derfor ikke.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og 
reguleringsplan for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Avslaget på søknaden ble først påklaget. Deretter ble klagen trukket.

Det er nå kommet inn ny søknad om en litt mindre skiltsøyle. Den forrige skiltsøyla hadde en 
høyde på 7,0 m og en bredde på 1,3 m. Den skiltsøyla som det søkes om tillatelse til, er 6,7 
m høy og 1,3 m bred. Denne forskjellen er marginal. Den fotomontasjen som ble vedlagt den 
første søknaden var misvisende ved at den viste en skiltsøyle som var noe høyere enn den 
som var omsøkt. Den nye illustrasjonen viser på en bedre måte skiltsøylas virkelige størrelse
i forhold til bygningen og omgivelsene ellers. 

I søknaden fra Multiconsult AS fremkommer det bl.a. at skiltsøyla skal inneholde 12 paneler 
som hver har en høyde på 0,5 m. Nederst kommer det et felt på 0,7 m uten reklame. Det står 
videre i søknaden at søyla plasseres slik at den gir sikker passasje for syklister og 
fotgjengere. Det vises til situasjonskartet. I søknaden skriver de at skiltsøylas plassering og 
størrelse er forelagt Statens vegvesen som har gitt tillatelse etter vegloven, datert 23.02.11. 
Multiconsult AS skriver videre at det i dag er vanlig å eksponere logoene til de butikkene som 
finnes i et senter, og at plasseringen av skilt på selve bygget gir en dårlig estetisk løsning. 
Det er derfor ønskelig med skiltsøyle der butikkenes logoer framkommer. Det er sendt ut 
nabovarsel. Denne gangen er det ikke kommet merknader fra naboene.

Gjeldende reguleringsplan
Det aktuelle området er regulert til fellesområde felles parkeringsplass i reguleringsplan for 
Bøckmansbakken vedtatt av kommunestyret 25.11.96.

I følge reguleringsbestemmelse § 5 Fellesbestemmelser for byggeområdene pkt. 8 skal skilt 
og reklame utføres i tråd med stedets øvrige karakter, og må ikke være dominerende i 
forhold til omgivelsene.

Plan- og bygningsloven forutsetter i § 30-3 Skilt- og reklameinnretninger
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold 
til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. 
Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil 
videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller 
endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i 
første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg 
fra kommunen. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og 
reklameinnretninger. 

Omsøkt plassering
Skiltsøyla søkes plassert ved Svanedalsgårdens sydvestlige hjørne, ca. 3,5 m fra fasaden i 
1. etasje og ca. 8,0 meter fra fasade til bygningens 3. etasje, på asfaltert areal til 
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forretningsgårdens parkeringsplass. Skiltsøyla vil bli stående på et lite areal mellom 
eksisterende offentlige gangveg langs Svanedalsgården og tilgrensende kjøregate (offentlig 
gate), Spinnerigaten. 

Skiltsøyla er plassert ca. 40 – 50 meter fra rundkjøring i Fv. 44 og utenfor innregulert 
frisiktsone i krysset Spinnerigaten/Sandbakkveien.

Saksbehandlers vurderinger:
I følge reguleringsbestemmelse § 5.8 skal skilt og reklame i byggeområdene i planen utføres 
i tråd med stedets øvrige karakter, og må ikke være dominerende i forhold til omgivelsene.
Plan- og bygningsloven forutsetter i § 30-3 at skilt- og reklameinnretninger ikke må virke 
skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i 
strid med ønsket utvikling i kommunen. 

Hovedhensikten med reklamesøylas plassering, høyde og framtoning antas å være å
eksponere senterets butikker ut mot kjøretrafikken på Fv. 44 for bl.a. å tiltrekke seg nye 
kunder. Her er trafikantene inne i et kryssområde (rundkjøring) der det er spesielt viktig at i 
alle fall førerne av motorvogner har oppmerksomheten rettet mot trafikken og ikke leser 
reklameplakater. Dette er forhold som det legges til grunn at Statens vegvesen har vurdert.

Søyla vil også tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre forbipasserende og beboere i området 
da den vil fremstå som et svært visuelt dominerende element i omgivelsene. Den offentlig 
gangvegen langs med Svanedalsgårdens vestfasade forbinder sentrumsbebyggelsen på 
hver side av elva. 

Det fremkommer i søknaden at søyla skal ha 12 paneler med høyde 0,5 m hver. De 
panelene som er plassert ved hovedinngangen på sørsiden av Amfi Eikunda er ca 0,3 m 
høye hver og ca. 0,9 m brede. Disse er nok mest ment som informasjon for de som allerede 
er utenfor senteret som fotgjengere. Dersom man hadde hatt 12 stk. 0,3 m høye paneler og 
en sone på 0,7 m uten reklame i bunnen, også utenfor Svanedalsgården, ville den totale 
høyden blitt 4,3 m, altså 2,4 m lavere enn den omsøkte søyla.

Ettersom vegvesenet har satt en øvre grense på 7 ulike reklamer, og søker ønsker 0,5 m 
høye paneler, burde en løsning med 7 stk 0,5 m høye paneler, og en 0,7 m høy sone uten 
reklame i bunnen, være en mulighet. En slik reklamesøyle ville blitt 4,2 m høy.

Den omsøkte reklamesøyla vil også fremtre som visuelt svært iøynefallende og dominerende 
element fordi den ved sin vertikalitet og farge vil stå i kontrast til Svanedalsgårdens 
langstrakte bygning.  Vegvesenet har stilt vilkår om maks 7 logoer/navn på leietakere på 
reklamesøyla. En ”fullbooket” skiltsøyle med 7 ulike logoer på hvitfargede paneler vil lett 
kunne virke glorete. Reklamesøyla er etter vår vurdering overdimensjonert med hensyn til at 
dette er et lite senter med få butikker. En har forståelse for butikkenes annonseringsbehov, 
og at en reklamesøyle kan bidra til å samle annonseringen omkring ett element. 
Reklamesøyla vurderes imidlertid til å tilhøre større kjøpesenter-løsninger og kan ikke 
automatisk overføres til småskala bebyggelse og gatenett som preger denne delen av 
Egersund by. 

Konklusjon
Med bakgrunn i ovennevnte konkluderes det med at den omsøkte reklamesøyla ikke er 
tilstrekkelig tilpasset til omgivelsene ved at den er høy og overdimensjonert i forhold til 
senterets størrelse og påvirker det visuelle miljøet i negativ retning ved at den vil bli svært 
dominerende i omgivelsene. Etter rådmannens syn fungerer slike eksponeringselementer 
bedre der de kan oppleves fra større avstander og kan nå et større publikum. Den omsøkte 
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reklamesøyla tilrådes derfor ikke inne i sentrumsbebyggelsen i Egersund. Annonseringen av 
senterets butikker bør fremkomme på et mindre opplysningsskilt. 

Dersom planteknisk utvalg vedtar å gi tillatelse til reklamesøyla, bør det settes som vilkår at 
fra det tidspunkt reklamesøyla er reist, så skal det ikke forekomme reklame på bygningens 
fasader.

Universell utforming:
Skiltsøyla kan være til hinder for svaksynte / blinde da overgangen mellom offentlig gangfelt 
og denne delen av parkeringsplassen ikke er klart definert med ledelinjer / kantstein.  

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:
Etter nøye vurdering av søknad fra Muliticonsult AS om oppføring av reklamesøyle på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1682, samt reguleringsplan for Bøckmansbakken finner 
Planteknisk utvalg å kunne godkjenne reklamesøyla. Fargen til panelene skal ikke være hvite 
eller lyse. 

Etter at reklamesøyla er reist, tillates ingen reklame for enkeltbedrifter på fasader, inkl.
vinduer, på Svanedalsgården.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og reguleringsplan 
for Bøckmansbakken, vedtatt i 1996. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
211392 Ett-trinns søknadsbehandling, oppføring av skiltsøyle gnr. 13 bnr. 1682
211393 Søknad om tillatelse til tiltak
211394 Uttalelse - Statens vegvesen
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211397 Gjenpart av nabovarsel
211399 Bilde
211400 Situasjonskart
176663 Reguleringsbestemmelser
176665 Reguleringsplan

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 04.11.2010 Multiconsult AS
Opplysningsskilt ved Svanedal gnr. 13 bnr. 1682 
- forhåndskonferanse

2 I 09.11.2010 Multiconsult AS Skilt tegning og  bilde av skiltet gnr. 13 bnr. 1682

1 I 23.02.2011 Statens vegvesen
Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 1682 ved 
Svanedalsgården - kopi av brev til Multiconsult 
as

4 I 29.03.2011 Multiconsult AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling -
oppføring skiltsøyle gnr. 13 bnr. 1682

5 I 06.04.2011 Multiconsult AS
Innkomne merknader vedr. oppføring av 
skiltsøyle gnr. 13 bnr. 1682

7 X 26.05.2011 Foto fra befaring 26.05.11 gnr. 13 bnr. 1682
8 X 30.05.2011 Reguleringsbestemmelser
9 X 30.05.2011 Reguleringsplan

10 U 07.06.2011

Svanedal AS;
Statens vegvesen 
Region vest; 
Multiconsult AS; 
Anna Fosse Sleveland; 
Ann Jensen; 
Alma Hellvik

Varsel/Informasjon om befaring gnr. 13 bnr. 1682

11 U 23.06.2011 Multiconsult AS

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - Søknad 
om tillatelse til tiltak - Reklamesøyle gnr. 13 bnr. 
1682 - Svanedal AS, Spinnerigaten 13 -
Svanedalsgården

12 I 08.07.2011 Multiconsult AS
Klage på vedtak i miljøstyret 14.06.11 , sak 
104/11gnr. 13 bnr. 1682

13 I 05.12.2011
Multiconsult AS 
Egersund

Vedr. innsendt klage, oppføring av reklamesøyle 
gnr. 13 bnr. 1682

14 I 20.01.2012 Multiconsult AS
Ett-trinns søknadsbehandling, oppføring av 
skiltsøyle gnr. 13 bnr. 1682

Parter i saken:
            

Alma Hellvik Spinnerigaten 13 4370 EGERSUND
Ann Jensen Spinnerigaten 13 4370 EGERSUND
Anna Fosse Sleveland Spinnerigaten 13 4370 EGERSUND

SØK Multiconsult AS Postboks 223 4379 EGERSUND
Statens vegvesen 
Region vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

TIL Svanedal AS Hillevågsveien 95 4016 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-13/1070, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2739
Journalpostløpenr.:
11/23137

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
057/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og
dispensasjon.
  
Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til å føre opp en garasje med grunnflate 49 m2 og dispensasjon fra 
bestemmelsen om maksimalt 35 m2 garasjer. Garasjen søkes plassert henholdsvis 0,7 m og 
1,0 m fra nabogrensene. Naboene har ved skriftlig erklæring akseptert denne plasseringen. 
Det anbefales at søknaden avslås ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med grunnflate 
49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, på gnr. 13, 
bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen ikke kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart 
overstiger ulempene ut fra en samlet vurdering.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kystbygg AS har på vegne av Bharathy og Suthakaran Somalingam søkt om tillatelse til tiltak 
etter plan- og bygningslovens § 20-1, samt søkt om dispensasjon fra bestemmelsene til 
reguleringsplan for Rundevoll gård m.m., § 5. Det søkes om en garasje med grunnflate 49 
m2, mens det i nevnte paragraf står at garasjens grunnflate ikke skal overstige 35 m2. I 
dispensasjonssøknaden står det videre at reguleringsplanen er fra 1974, og at kravene til 
garasje har endret seg siden den gang. Det oppgis videre i søknaden at det på denne 
eiendommen bor en husholdning med mange barn og voksne, og det er behov for 
lagerplass. Dette har man planlagt å ha i rom over garasjen.

Tilsendt tegning viser en garasje som har et areal på 8,1 m x 6,1 m = 49,4 m2.
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For området gjelder reguleringsplan for Rundevoll gård m.m., stadfestet 08.01.74. Omsøkt 
areal er regulert til byggeområde for boliger.

Saksbehandlers vurderinger:
For at det skal kunne gis dispensasjon fra en bestemmelse i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, kreves det ifølge den samme lovens § 19-2 at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene ut fra en samlet vurdering. Dessuten kreves det at 
hensynene bak bestemmelsen eller hensynene til lovens formålsparagraf ikke blir vesentlig 
tilsidesatt.

En fordel ved å gi dispensasjon, er at tiltakshaver vil få en stor og romslig garasje, med god 
plass til 2 biler. Som ulempe nevnes at en slik dispensasjon vil kunne gi presedens for 
lignende saker i området, der andre vil bygge ny eller bygge på / til eksisterende garasje. Det 
er ikke ønskelig at man i boligområder får føre opp så store garasjer, noe de som vedtok 
planen i 1974 nok har vektlagt all den tid det er tatt med en bestemmelse om maksimal 
størrelse på garasjer på 35 m2.

I dispensasjonssøknaden vises det til at ”kravene til garasje har endret seg ” siden 1974. 
Saksbehandler er av den oppfatning at en garasje med grunnflate på 35 m2 bør være 
dekkende også i de tilfeller man ønsker en garasje for 2 personbiler. Det er ikke noen 
bestemmelse i reguleringsbestemmelsene som forbyr å ha loft på garasjen. Den eneste 
betingelsen er at garasjen får samme form som bolighuset.

Det faktum at det bor en familie med mange barn og voksne på eiendommen, kan ikke 
tillegges vekt. Ved behandling av dispensasjonssøknader kan man ikke med unntak av helt 
spesielle forhold ta hensyn til personlige forhold hos søkeren.

Ved å føre opp en garasje med grunnflate på 35 m2 og loft med lagerplass, burde 
tiltakshaver få dekket sitt behov både for garasje og lager.

Garasjen er søkt plassert henholdsvis 0,7 m og 1,0 m fra nabogrensene. De aktuelle 
naboene har skrevet under på en erklæring om at de godtar denne plasseringen av garasjen. 
Det kreves derfor ikke dispensasjon fra bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 29-4 om 
avstand til nabogrense.

Ifølge dispensasjonssøknaden har man tenkt rommet over garasjen til lager. På 
fasadetegningen mot øst er det vist 2 vinduer i tillegg til vindu i døren. Dersom det gis 
tillatelse til tiltaket, bør det påpekes at vinduene i loftsetasjen ikke inngår i tillatelsen.

Universell utforming:
Ikke krav i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Side 218 av 427



3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med grunnflate 
49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, på gnr. 13, 
bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering.
Fordeler:

Ulemper:

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
151550 Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny garasje - gnr. 13 bnr. 1070
151553 Dispensasjonssøknad gnr. 13 bnr. 170
212155 Erklæring vedr. avstand til nabogrense
215070 Gjenpart av nabovarsel m/tegning
215071 Situasjonskart
215072 Tegning A3
219905 Reg best Iglatjørnveien.pdf
219906 Reg plan Iglatjørnveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.12.2010 Kystbygg AS
Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje - gnr. 13 bnr. 1070

2 U 24.06.2011 Kystbygg AS
Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring 
av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
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Iglatjørnveien 15 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam

5 I 26.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Opprettet tegning samt situasjonskart  gnr. 13 
bnr. 1070

4 I 31.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ad byggesøknad garasje gnr. 13 bnr. 1070 -
Iglatjørnveien 15

6 I 08.02.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nytt nabovarsel og tegning - dobbel garasje gnr. 
13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

Parter i saken:
            
TIL Bharathy og 

Suthakaran 
Somalingam

Iglatjørnveien 15 4370 EGERSUND

DKT Eiendom AS Postboks 313 4379 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND

Side 220 av 427



Side 221 av 427



Side 222 av 427



Side 223 av 427



Side 224 av 427



Side 225 av 427



Side 226 av 427



Side 227 av 427



Side 228 av 427



Side 229 av 427



Side 230 av 427



Side 231 av 427



Side 232 av 427



Side 233 av 427



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :FA-U63
Arkivsaksnr.:
11/287
Journalpostløpenr.:
12/6236

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
Felles brukerutvalg 11.04.2012

058/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Uteservering - retningslinjer.
  

Sammendrag:
Det fremmes forslag om at det vedtas retningslinjer for uteservering i Eigersund kommune.

Saksgang:
Retningslinjene behandles av Felles brukerutvalg før saken fremmes for Planteknisk utvalg.
Det er ikke klagerett på vedtakene.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
”Retningslinjer for uteservering” for Eigersund kommune, datert 21.03.12, legges ut i offentlig 
ettersyn i fire uker. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har ikke egne retningslinjer for hvordan uteservering skal foregå / 
organiseres. Det har kommet ønsker fra politisk miljø om at det skal utarbeides slike 
retningslinjer.

En administrativ arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til ”Retningslinjer for uteservering”. 
Retningslinjene skal gjelde for all uteservering i Eigersund kommune. 

Saksbehandlers vurderinger:
Erfaringen de siste årene tilsier at det er behov for slike retningslinjer. I de foreslåtte 
retningslinjene er det lagt et ansvar på den som driver uteserveringen for at serveringen 
foregår i ordnede former som ikke virker negativt inn på bymiljøet.

Universell utforming:
Ivaretatt i forslaget til retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
”Retningslinjer for uteservering” for Eigersund kommune, datert 21.03.12, vedtas og 
iverksettes med virkning fra 01.05.12, men med følgende endringer:
1.
2

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
221434 Retningslinjer uteservering 210312.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 X 10.01.2011 Jarle Valle Retningslinjer for uteservering

5 U 30.11.2011

Jan Ove Mæhle; 
Knut Jan Kluge; 
Per Steinar Berentsen; 
Dag Kjetil Tonheim

Retningslinjer for uteservering av 13.04.11

3 X 02.12.2011 Jarle Valle Vedr. retningslinjer for uteservering

Parter i saken:
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EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING 

  1. Retningslinjene inngår som vedlegg til ”Vilkår for bruk av kommunal 
grunn til uteservering” og gjelder også under festivaler og lignende.

  2. Uteserveringer i Eigersund sentrum skal tilpasses byens særpreg.
Uteserveringer skal i form og farge ikke dominere bygninger, gater
eller plasser.

  3. Innehaver av serveringssted plikter å rydde området i nødvendig 
omfang slik at offentlig vedlikehold og snømåking kan foregå uhindret. 

  4. Områdene for uteserveringer skal framstå så åpne som mulig og skal 
innordnes gate- eller plassmiljøet. Serveringssteder som ligger ved 
siden av hverandre bør samarbeide om helhetlige løsninger. 

  5. Uteserveringen plasseres inntil tilhørende innendørs serveringslokale, 
eventuelt utenfor en avsatt gangsone langs fasade / utstillingsvinduer.

  6. Uteserveringen må ikke på noe punkt medvirke til trafikkfare, f.eks. 
ved å komme i konflikt med siktlinjer, ryggebevegelser for servicebiler, 
gangfelt etc.

  7. Det skal være universell atkomst fram til og inn i utendørs
serveringsområde, med atkomst på min 1,5 m bredde. Det skal også 
være universell atkomst til HC-toalett i tilhørende innendørs 
serveringslokale eller i gatemiljøet (maks avstand 50 m). 
Uteserveringens avgrensninger og nivåer må tilpasses syns- og 
bevegelseshemmede. 

8. Uteserveringer skal plasseres direkte på gatebelegget / fortaus-
belegget. Ikke på noe sted tillates oppbygde tredekker, kunstige 
gressmatter, tepper eller lignende.

9. Avgrensninger mellom områder for uteservering i samme gateløp eller 
ved siden av hverandre på en plass, skal tilpasses hverandre med 
hensyn til utforming og skal ikke være høyere enn 110 cm. Disse skal 
være transparente og uten skrivematerialer, utfyllinger, ornamenter 
eller reklame. Avgrensningene må likevel være så markerte at 
svaksynte oppfatter dem uten vansker.
Eventuelt kan det settes opp flyttbare påler i stål, aluminium eller tre 
kombinert med hengende lenker eller tau. 
Om mulig bør fundamenter for faste avgrensninger settes ned i 
grunnen (med lokk på hullene når disse ikke brukes).

10. Det tillates ikke oppsetting av stakittgjerder i tre eller såkalte 
”sørlandsgjerder” i betongfundamenter. 
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11. Som overdekninger tillates normalt rette, enkle markiser ut fra vegg 
(kan nektes dersom bygget er spesialregulert til formål bevaring).
Utforming av markiser tilpasses byggets karakter og fortausbredde og 
må normalt ikke være bredere enn 2,0-2,5m. Utenfor markisen kan det 
settes opp parasoller i lyse, lete stoffkvaliteter. Farger på parasoller 
skal være i offwhite / lys mocca / lys okergul. Mørkere grønn farge kan 
også tillates i enkelte sammenhenger. Laveste høyde over gate / 
fortau skal være 230 cm for markiser og parasoller. Det tillates ikke 
reklame eller bedriftsnavn på markiser og parasoller, kun mindre 
navnelogo / reklame på nedhengende del av markisen.

12. Både markiser, parasoller og varmelamper etc. må være sikret, slik at 
de ikke kan falle ned eller blåse bort og skade personer eller ting. I 
sterk vind må markiser rulles inn og parasoller slås sammen og sikres.

13. Det kan ikke settes opp separate telt eller midlertidige takkonstruk-
sjoner utenfor eller inn til verneverdig bebyggelse. Dette forbudet 
gjelder ikke under festivaler.

14. Det skal brukes lette stoler og bord av god kvalitet, som kan stables 
eller slås sammen. Farge på utemøbler skal være så dempet som 
mulig og tilpasset det øvrige miljø. Store, hvite plaststoler kan ikke 
brukes.

15. Møblering, plassering av markiser, parasoller, varmelamper og
lignende må være i samsvar med krav om rømningsveier, 
brannsikkerhet etc. for den aktuelle virksomheten. I tillegg må 
virksomheten utarbeide / oppdatere en risikoanalyse som ivaretar alle 
sikkerhetsmessige forhold forårsaket av endringer i driften. Dersom
det skal oppbevares gassbeholdere til terrassevarmere og lignende, 
kreves det tillatelse fra kommunen v/brannvesenet.

16. Faste installasjoner som takkonstruksjoner, vegger / glasskjermer over 
110 cm, eller lignende som ikke er nevnt over, skal byggesaks-
behandles etter reglene i plan- og bygningsloven.

17. Ved røyking på uteområdet skal røykeloven følges.

18. Serveringsområdet skal hele tiden framstå ryddig og skal være 
rengjort senest 1 time etter stengetid.

19. Avvik fra retningslinjene tillates ikke. Når feil eller ulovligheter påpekes 
av oppnevnt kommunal representant skal opprettinger skje umiddel-
bart og samme dag som feilen eller ulovligheten påpekes. Retten til å 
leie areal kan inndras ved gjentatte brudd på retningslinjene. Dersom 
kommunen påpeker uheldige, eller andre uønskede forhold som ikke 
spesifikt er nevnt foran, og leietaker ikke retter seg etter kommunens 
pålegg, kan også retten til å leie arealet inndras.

Egersund, 21.03.12.
Vedtatt av Planteknisk utvalg i møte xx.xx.12, sak xxx/12.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-13/1415, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
07/3550
Journalpostløpenr.:
12/9578

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
059/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3. Klagebehandling nr. 2.
  
Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg opphevet byggesakssjefens delegerte vedtak ved 
klagebehandling 01.11.11, ble det fattet et nytt vedtak der det ble gitt tillatelse til tiltaket. 
Dette vedtaket er nå påklaget. 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 utvalget gir klager medhold, er det 
klagerett for partene på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, sendes klagen over 
til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Frode Nærland og merknadene til klagen fra 
Egersund Bygg og Tomteutvikling, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klager 
gis ikke medhold. Vedtaket i delegert sak BMD 493/11 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget vedtok i sak 017/10, 15.02.10, å pålegge eier å stanse den ulovlige bruken av 
denne bygningen til 2 boenheter.

Miljøutvalget vedtok i sak 112/10, 14.09.10, å ilegge tvangsmulkt i form av dagbøter inntil 
pålegget som ble gitt i sak 017/10 var etterkommet.

PTU-004/11 Vedtak 01.11.11:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Egersund Bygg og Tomteutvikling AS 
på vegne av hjemmelshaver i Mortens gate 3, i forhold til avslaget på søknad om 
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etablering av garasjeplass for 2 personbiler i underetasjen, samt byggingen av en 
mur i forbindelse med innkjøringen til garasjen. Etter en samlet vurdering har 
planteknisk utvalg kommet til at det kan gis tillatelse til det omsøkte tiltaket selv om 
deler av konstruksjonen skulle komme på offentlig grunn. 
Klagen tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 307/11, 05.08.11 oppheves. Byggesakssjefen 
pålegges å utarbeide nytt vedtak der det gis tillatelse til tiltaket på de nødvendige 
betingelser.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtaket var enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Som oppfølging av vedtak i Planteknisk utvalg 01.11.11 fattet byggesakssjefen på delegert 
fullmakt vedtak 22.11.11, sak BMD 493/11, om å gi tillatelse til tiltaket på visse betingelser. 

Dette vedtaket ble påklaget av nabo Frode Nærland ved klage datert 01.12.11. I klagen 
fremkommer det at det klages på at det vil bli bygget en mur ut i veien / kommunal vei som 
vil stenge for oppkjørselen til deres hus, Skriveralmenningen 11. Veien er kommunal. Ved at 
det lages en mur ut i veien vil det være umulig å komme opp bakken til deres hus med noe 
som er større enn en liten personbil. Verken sykebil eller brannbil vil ifølge klager kunne 
komme opp på grunn av at svingen rundt en mur vil bli for knapp / skarp i forhold til slik 
oppkjørselen til bakken er i dag. Dersom en bil er parkert på motsatt side av veien i svingen, 
kan ingen kjøretøy komme opp, skriver klager. Han klager også på at en komite i kommunen 
bare kan gi ut kommunal eiendom uten politisk vedtak eller endring av reguleringsplanen for 
området. 

I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble motparten gitt anledning til å uttale seg 
til klagen. Ved brev av 28.12.11 skriver Egersund Bygg og Tomteutvikling AS at muren ikke 
kommer lenger ut enn veggliv og vil ligge 45 grader inn på eiendommen til Mortensgate 3 
(langs inntrukket veggliv). Veien blir derfor ikke i følge ansvarlig søker stengt eller snevret inn 
som følge av dette tiltaket. De skriver videre at avstanden fra hjørne på bolig til mur på den 
andre siden av blindveien blir uendret. Ansvarlig søker viser til situasjonskartet som viser en 
bredde på Mortensgate på ca. 5 – 5,5 m ved nr 3. Omsøkt mur stikker ikke ut i veien, men 
ligger på eiendommen til Mortensgate 3, og vil derfor ikke innsnevre denne. At omsøkt plass 
utenfor bolig er asfaltert og per i dag benyttes til parkeringsplass, fører ifølge ansvarlig søker 
til at biler blir stående noe ut i veien og snevrer inn deler av veien. Ansvarlig søker skriver 
videre at blindveien til Skriverallmenningen 11 er på kartet (flyfoto) målt til ca 3,5 – 4,0 m ved 
grunnmur på Mortensgate 3. Dette blir det ingen endring på ved etablering av omsøkt mur. 
Lenger oppe i gaten er veibredden smalere (målt til 3 – 3,5 m).

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken. Klagen er kommet inn innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Tegningen som er utarbeidet av ansvarlig søker, datert 07.06.11, viser at ytre murkant 
kommer 1,50 m ut fra murveggen og 1,45 m til venstre for hushjørnet når man ser huset fra 
gatesiden. Utskrift av kommunens eiendomskart viser at den usikre eiendomsgrensen ligger 
1,20 m fra murveggen. Den er tegnet i vegglivet på hoveddelen av huset og forlenget beint 
fram til vestenden av eiendommen. Det er takutspringet på hoveddelen av huset som er vist 
på kartet. Dersom den usikre eiendomsgrensen er riktig, blir muren liggende ca. 0,30 m ut i 
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offentlig vei. Dette forholdet var Planteknisk utvalg kjent med da de fattet sitt vedtak 01.11.11 
ettersom det fremkom i saksforelegget og på vedlagt situasjonskart, samt i vedtaket.

Etter saksbehandlers vurdering inneholder klagen ikke noen vesentlig nye opplysninger som 
ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klager bør derfor ikke gis medhold i 
klagen.

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 klage fra Frode Nærland og merknadene til klagen fra 
Egersund Bygg og Tomteutvikling, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen 
inneholder følgende nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble 
fattet;
1.
2. 
Klager gis medhold. Vedtaket i delegert sak BMD 493/11 oppheves.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

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

201513
Etablering av garasje og opparbeidelse av utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Tillatelse til tiltak.

203998
Erklæring om klage - etablering av garasje og opparbeidelse av utvendige arealer, 
gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

206615 Vedr. klage gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3
185943 Situasjonskart
105886 Reg plan Mortens gate.pdf
105884 Reg bestemmelser Mortens gate.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 05.11.2007
Rogaland 
Fylkeskommune

Ber om uttalelse vedrørende innredning av to 
boenheter - Bevaringsområde 1

2 I 05.12.2007 Espeland Forskaling AS
Søknad om ansvarsrett - riving av gammel pipe 
og oppføring av ny, gnr. 13 bnr. 1415

3 I 14.12.2007
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - innredning av to boenheter gnr. 13 
bnr. 1415 - spesialområde bevaring

4 U 08.05.2009 Bygg og gulvsliping AS
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

5 I 14.08.2009 Bygg og Gulvsliping as
Trekker søknad om ombygging av underetasjen 
til garasjeanlegg

6 I 06.10.2009
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Mortensgate 3 13 bnr. 1415

7 X 07.10.2009 Status - Mortensgate 3

8 U 07.12.2009 Bygg og gulvsliping AS
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

9 U 18.12.2009 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3. Forhåndsvarsel om vedtak.

14 U 05.02.2010

Rogaland 
fylkeskommune; 
Knut Jan Kluge; 
Eva Sissel Opdal; 
Bygg og gulvsliping AS

Varsel/informasjon om befaring

15 U 19.02.2010 Eva Sissel Opdal
Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortens gate 3. Pålegg.

17 U 01.10.2010 Eva Sissel Opdal
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak - Ulovlig 
bruk av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

18 I 13.12.2010 Andora AS
Vedr. ulovlig bruk av 2 boenheter, Mortensgate 3 
gnr. 13 bnr. 1415

19 X 14.12.2010 Vedr. telefonisk kontakt

20 I 15.12.2010 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3

21 I 20.12.2010 Jan Straume
Vedr. endring til 2 boenheter etter brann gnr. 13 
bnr. 1415, Mortensgate 3
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22 U 22.12.2010 Jan Straume
Svar vedr. endring til 2 boenheter etter brann gnr. 
13 bnr. 1415, Mortensgate 3

23 U 04.02.2011 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Dagbøter.

24 X 04.04.2011
Jarle Valle; 
Merethe M.L. Larsen; 
Tom Grøsfjell

Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 1415 - tvangsmult

25 U 06.05.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Vedr. Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 1415

28 I 10.05.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Erklæring utflytting Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 
1415

29 X 16.05.2011 Tore L. Oliversen
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Stans i dagbøter.

33 N 08.06.2011 Magne Eikanger
Oversendelse av e-post fra Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS gnr. 13 bnr. 1415 -  
Mortensgaten 3

30 I 09.06.2011 Eva Sissel Opdal
Vedr. søknad om nedbetalingsplan av dagbøter 
fra Mortensgate 3

31 I 21.06.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av nye tegninger samt justert 
følgeskriv gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

32 I 21.06.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av tegninger gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3

35 U 05.08.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Søknad om tillatelse til 
opparbeidelse av uteområde og garasje.

36 I 02.09.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Klage på vedtak gnr. 13 bnr. 1415

38 U 24.10.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Knut Jan Kluge; 
Eva Sissel Opdal; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS; 
Bygg og gulvsliping AS

Varsel/informasjon om befaring

39 U 11.11.2011
Eva Sissel Opdal; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av politisk vedtak - Innredning av 
to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3 -
Klagebehandling

40 U 22.11.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Etablering av garasje og opparbeidelse av 
utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Tillatelse til tiltak.

41 I 01.12.2011 Frode Nærland
Erklæring om klage - etablering av garasje og 
opparbeidelse av utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 
1415 - Mortensgate 3

42 U 16.12.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Mottatt klage på vedtak.

43 I 28.12.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Vedr. klage gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3
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Parter i saken:
            

Bygg og gulvsliping AS Kreklingebakken 3 4370 EGERSUND
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Postboks 407 4379 EGERSUND

Eva Sissel Opdal Rimestad 38 4365 NÆRBØ
Frode Nærland Skriverallmenningen 

11
4370 EGERSUND

Knut Jan Kluge Regionantikvar
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Egersund Bygg og Tomteutvikling AS

Postboks 407
4379 EGERSUND

Vår ref.: 11/31173 / 07/3550 / GBR-13/1415, FA-L42 Dato: 22.11.2011

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /

Etablering av garasje og opparbeidelse av utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Tillatelse til tiltak.

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. Søknaden gjelder 
etablering av garasje i underetasjen på Mortensgate 3 og tilpasning av uteområde foran garasjen. 
Søknaden er en oppfølging av søknad om etablering av 2 boenheter i denne bygningen, fra 
august 2007.   
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Etter at byggesakssjefen hadde gitt avslag på søknaden, ble vedtaket klaget inn for 
Planteknisk utvalg, som i møte 01.11.11 ga klager medhold, og pålegg om å gi tillatelse på 
de nødvendige betingelser.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 
17.12.90. Omsøkt areal er i planen regulert til boligbebyggelse og kjørevei.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
493/11 Byggesakssjefen delegert 22.11.2011

Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått de foreliggende søknader om godkjenning av foretak og 
har ikke vesentlige merknader.

Ut fra dette kan søknad om tillatelse til enkle tiltak godkjennes.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
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 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 
ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.

 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 
tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.

 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven.

 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 
den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye. Dette gjelder bl.a. 
kravene til brannskille mellom garasje og boenheter.

2. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
kommunen.

3. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

4. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
5. - Bygg- og Gulvsliping AS, SØK, PRO, KPR, UTF og KUT.
6. Utførelsen av tiltaket må foregå i nært samarbeid med fagleder vei og utemiljø Jone 

Omdal og regionantikvar Knut Jan Kluge.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Deler av Egersund sentrum.

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:

Regning for behandlingsgebyr er sendt tidligere. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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Kopi til:
Eva Sissel Opdal Rimestad 38 4365 NÆRBØ
Knut Jan Kluge Regionantikvar
Jone Chr. Omdal Fagleder vei og utemiljø
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
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Egersund Bygg og Tomteutvikling AS 
Din medhjelper i taksering, eiendomsutvikling og byggesaker 

 

Medlem Norges Takseringsforbund og Mesterbrevforbundet 

Vi setter pris på sørvestlandet! 

Egersund Bygg og Tomteutvikling AS Side 1 av 1 Org. Nr: 990 003 157 
Hovlandsveien 70, postboks 407  Tlf: kontor: 51461890 
4379 Egersund  Mobil: 97686100 
E-mail:post@byggogtomt.no   

Eigersund Kommune 
v/byggesakssjefen 
 
 
 
        Egersund 28.12.2011 
 
 
 
 
Vedr klage Mortensgate 3 

 

Det vises til innkommet klage på vedtak vedr garasjer og mindre utvendig mur. 
 
Det klages på følgende punkt: 
Mur vil bli bygget ut i veien som vil stenge for oppkjørselen til deres hus. 
 
Kommentar: 
Mur kommer ikke lenger ut enn veggliv og ligger 45 grader inn på eiendom til Mortensgate 3 
(langs inntrukket veggliv). Vei blir derfor ikke stengt eller snevret inn som følge av dette. 
Avstand fra hjørne på bolig til mur på andre side av blindvei blir uendret.  
 
Som situasjonskart viser er bredde på gate ved Mortensgate 3 ca 5-5,5m. Omsøkt mur stikker 
ikke ut i vei (ligger på eiendommen til Mortensgate 3) og vil derfor ikke innsnevre denne. 
At omsøkt plass utenfor bolig er asfaltert og pr i dag benyttes til parkeringsplass fører derimot 
til at biler blir stående noe ut i vei og innsnevrer deler av vei. 
 
Blindvei til Skriverallmenningen 11 er på kart (flyfoto) målt til ca 3,5-4m ved grunnmur på 
Mortensgate 3. Dette blir det ingen endring på ved etablering av omsøkt mur. Lenger oppe i 
gaten er bredde på vei smalere (målt til 3-3,5m).  
 
 
 
 
 
Eivind Løyning 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
12/9729

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
060/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
3. Klagebehandling nr. 2.
  
Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte 17.01.12 fattet vedtak om bl.a. å ilegge et 
overtredelsesgebyr på kr 25.000,- til tiltakshaver Odd Roger Knutsen, er det kommet inn 
klage på denne delen av vedtaket. Det er etter saksbehandlers syn ingen vesentlige nye 
opplysninger i klagen som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Det anbefales 
derfor at klager ikke gis medhold.

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

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund, datert 12.03.12, på vegne 
av Odd Roger Knutsen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtaket i Planteknisk utvalg, sak 005/12 opprettholdes.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Eventuell tidligere politisk behandling:

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

M-019/09 Vedtak:

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

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

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

Side 256 av 427



2

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

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

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

Miljøutvalget behandlet 30.08.11 søknad om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring 
av naust. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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

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

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

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

Planteknisk utvalg behandlet en klage i møte 17.01.12. Eges forslag vedtatt med 10 stemmer 
mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-005/12 Vedtak:

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

Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.” Etter at det er innsendt søknad om tillatelse til installering av vann og 
avløp, vil den søknaden bli vurdert på vanlig måte.

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

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-
.

Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.”

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

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-
.

Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.
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De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes.

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Planteknisk utvalg ble sendt ut til partene ved brev av 13.02.12. Advokat Eylof 
Lund klaget på vegne av Odd Roger Knutsen på det nye vedtaket. Klagen er datert 12.03.12.
Klager opplyser at vedtaket er mottatt 20.02.12.

I klagen fremkommer det at det er kommunens ileggelse av overtredelsesgebyr som 
påklages. Det vises til klage av 10.10.11 og de argumenter som der fremkommer. Det kreves 
også på ny at klagen gis oppsettende virkning slik at intet gebyr skal betales før klageorganet 
har avgjort klagen. 

I klagen av 10.10.11 vises det til både overtrådte saksbehandlingsregler og lovligheten av å 
ilegge gebyret og ikke minst størrelsen på gebyret. I denne klageomgang fremhever man på 
ny at kommunen forskjellsbehandler sine innbyggere. I en sak som har versert i lang tid og 
som er meget vel kjent i Eigersund kommune, hvor firmaet Bertelsen & Garpestad AS har 
anlagt avfallsdeponi på Langholmen uten tillatelse og i tillegg har dumpet fyllmasser som er 
ulovlige, har det ikke blitt ilagt straffegebyr overhodet ifølge klager. B & G kunne også blitt 
ilagt daglig løpende tvangsmulkt, ifølge klager.

Klager skriver videre at kommunen tvert imot etter beste evne har forsøkt å legge til rette for 
at B & G AS skal få søke i ettertid og slik få innvilget tillatelse i ettertid, uten at 
overtredelsesgebyr blir ilagt. Å anlegge en slik ulovlig fyllplass og videre dumpe ulovlige 
masser, er etter klagers syn en grov overtredelse som ikke bare burde gi en straff i form av 
et overtredelsesgebyr, men som faktisk er straffbart etter straffeloven. Det er da ifølge klager 
slik at det ikke er tvilsomt at kommunen forskjellsbehandler sine innbyggere. I denne saken 
er overtredelsen ifølge klager langt mindre enn i saken til B & G. Like fullt blir Knutsen ilagt et 
betydelig gebyr ifølge klager.

Klager viser også til at overtredelsen langt fra er forsettelig og knapt uaktsom. Klager viser 
videre til at rådmannens innstilling var at Karlsen skulle ilegges et overtredelsesgebyr på kr. 
5.000,-. Dette kunne Knutsen ha akseptert for å få saken ut av verden. Klager mener at den 
feilen som er blitt gjort er meget liten. Han skriver videre: ”Hvis det er slik at hver gang en av 
kommunens innbyggere gjør en liten feil, så skal det ilegges store straffegebyrer”. I stedet 
ble det altså kr 25.000,-, uvisst av hvilken grunn for klager. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken og klagen er kommet ansees som kommet inn innen klagefristen. 
Klagen tas derfor opp til behandling.

I klagen bruker adv. Lund stor plass til å argumentere for at Bertelsen & Garpestad AS i 
”Langholmensaken” burde vært ilagt straffegebyr, overtredelsesgebyr og skulle vært straffet 
etter straffeloven. Det bemerkes her at adv. Lund har opptrådt som advokat for motpartene til 
Bertelsen & Garpestad i ”Langholmensaken”. Som adv. Lund sikkert kjenner til, er det ikke 
kommunen som straffer personer eller foretak med hjemmel i straffeloven.
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Overtredelsesgebyr er et gebyr som ble innført i plan- og bygningsloven 01.07.10. Det er 
ikke anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for handlinger som er utført før denne dato. 
Ettersom den fyllingen som ble anlagt i ”Langholmensaken” ble anlagt før nevnte dato, er det 
ikke anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for dette. Bertelsen & Garpestad AS er derimot 
ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid, jf. kommunens gebyrregulativ.

Saksbehandler reagerer på klagers påstand om at det er et avfallsdeponi som er anlagt på 
Langholmen. Planteknusk utvalg har nylig vært på befaring ved Langholmen og har dermed 
kjennskap til hvilke masser som er deponert der. Ut over det finner man det ikke formåls-
tjenlig å kommentere de påstandene som fremkommer i forhold til ”Langholmensaken”.

Ut fra en samlet vurdering finner ikke saksbehandler noen vesentlige nye opplysninger i 
klagen, som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Klager bør derfor ikke 
gis medhold.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune, ut over at bortfall av eller reduksjon i overtredelsesgebyret vil 
gi lavere gebyrinntekter for kommunen. Dette forhold er ikke vektlagt i saksbehandlingen

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 advokat Eyolf Lund, datert 12.03.12, på vegne 
av Odd Roger Knutsen, 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.
Klager gis medhold. Vedtaket i Planteknisk utvalg, sak 005/12 endres slik at ilagt gebyr for 
Odd Roger Knutsen settes til kr. 5.000,- istedenfor kr 25.000,-.

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

202435
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyng-    tangen 3. Klagebehandling. 
Overtredelsesgebyr.

219864
Fortsatt klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

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

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

4 U 30.08.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Søknad om oppføring av naust - Ber om uttalelse

5 I 09.09.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

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

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

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

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

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

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

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

14 U 22.08.2011
Odd Roger Knutsen; 
Eger Bygg AS

Varsel/informasjon om befaring

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

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

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

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

19 U 04.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3.
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21 I 10.10.2011
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

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

22 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
as

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

23 U 28.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

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

25 I 06.02.2012 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 
bnr. 2050, Lyngtangen 3

26 U 13.02.2012
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

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

27 I 12.03.2012 Adv. Eyolf Lund
Fortsatt klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

Parter i saken:
            

Mitsem § Co DA 
Advokatfirma Rekve

Postboks 330 Sentrum 4002 STAVANGER

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

Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.12.2011
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
11/31765

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

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

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

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

Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.” Etter at det er innsendt søknad om tillatelse til installering av vann og 
avløp, vil den søknaden bli vurdert på vanlig måte.

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

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

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

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 5.000,- kr 25.000,- og til ansvarlig søker på 
kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

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

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32, jf. 
forskrift om saksbehandling § 16, jf. forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker for Eigersund kommune 2011.”
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Votering:
Eges forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-005/12 Vedtak:

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

Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.” Etter at det er innsendt søknad om tillatelse til installering av vann og 
avløp, vil den søknaden bli vurdert på vanlig måte.

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

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

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

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

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

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

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

M-019/09 Vedtak:

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

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

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

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

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

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

Miljøutvalget behandlet 30.08.11 søknad om endring av tillatelse i forbindelse med oppføring 
av naust. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adv. Lund påpeker at arbeidene er foretatt av et firma. Hans klient må kunne legge til grunn 
at utførende firma kjenner regelverket og ikke hadde lagt inn vann og avløp hvis det ikke var 
lovlig. Den pretenderte feilen har slik da blitt begått av utførende håndverker. Lund mener at 
hans klient da ikke kan ilegges gebyr. Han viser til vedlegg der det aktuelle rørleggerfirmaet 
redegjør for sin rolle. 
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Lund skriver videre at dersom det skulle være slik at hans klient har overtrådt loven, er 
overtredelsen ikke av en slik art at det skal ilegges gebyr. Gebyret er uansett satt vesentlig 
for høyt, ifølge Lund. Skulle det vise seg at kommunen kan dokumentere at det er ulovlig å 
legge inn vann og avløp, er denne ”forseelsen” så liten at man ikke kan ilegge gebyr, og i 
hvert fall ikke på kr. 50.000,- ifølge Lund. Adv. Lund mener at kommunen her har ”dømt” i 
strid med plan- og bygningsloven og forskriftens § 16. Vedtaket er slik som følge av feil 
lovanvendelse og dette medfører at vedtaket er ugyldig ifølge Lund.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann og avløp.
Det medfører riktighet at det i gjeldende reguleringsbestemmelser ikke er noe forbud mot å 
legge inn vann og avløp i naust i dette området. Installering av vann og avløp i en bygning er 
søknadspliktig, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd litra f (oppføring, endring eller 
reparasjon av bygningstekniske installasjoner). Det er ikke tillatt å utføre rørarbeider med 
vann og avløp i en bygning før tillatelse fra bygningsmyndighetene foreligger, og det er ikke 
tillatt å knytte seg til offentlig vann og avløp før det foreligger tillatelse fra vann- og 
avløpsmyndigheten. Det er altså ikke slik at man kan utføre rørleggerarbeidene før tillatelse 
foreligger. På samme måte som for oppføring av en bygning, må tillatelsen foreligge før 
byggearbeidene begynner, ikke først når bygningen skal tas i bruk. Dette forholdet har vi 
påpekt overfor utførende rørleggerfirma. 
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Det foreligger ikke søknad om tillatelse til å installere vann- og avløpsinstallasjoner i 
bygningen. Det vil ikke være riktig å ta stilling til spørsmålet om installering av vann og avløp 
før det foreligger en søknad om dette. Den delen av vedtaket som gjelder vann og avløp bør 
dermed oppheves. Når det eventuelt foreligger en søknad om installering av vann og avløp, 
bør man ta stilling til denne søknaden bl.a. ut fra tilsvarende søknader i området, samt om 
slik installering vil være med på å legge til rette for en bruk av naustet som er i strid med 
tillatt bruk.

Overtredelsesgebyr:

§ 32-8. Overtredelsesgebyr

       Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på 
vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke kan 
anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. 
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       Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen, 
herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et 
maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 

       Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

1 § 31-3 (1) har bare ett punktum. 

Også §16 i Forskrift om byggesak og veiledningen til denne omhandler overtredelsesgebyr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Både tiltakshaver og ansvarlig søker er ilagt et overtredelsesgebyr på kr 50.000,-. Gebyret er 
ilagt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8. Det klages på det gebyret som er ilagt til 
tiltakshaver, subsidiert at gebyret må reduseres betydelig.

I saksbehandlingsforskriftens § 16-1 første ledd litra a står det følgende:
”Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 
uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

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

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

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

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

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

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

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

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

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

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

157085 2552420_Tegning_ny_plan.pdf
157087 2552420_Foto.pdf

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

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

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

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

184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

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

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

195789
Klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3 -
2 vedlegg
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

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

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

4 U 30.08.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Søknad om oppføring av naust - Ber om uttalelse

5 I 09.09.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

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

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

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

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

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

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

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

14 U 22.08.2011
Odd Roger Knutsen; 
Eger Bygg AS

Varsel/informasjon om befaring

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

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

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

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

19 U 04.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

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

21 I 10.10.2011
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

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

22 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
as

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

23 U 28.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

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

25 I 06.02.2012 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 
bnr. 2050, Lyngtangen 3

26 U 13.02.2012
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

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

Parter i saken:
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Mitsem § Co DA 
Advokatfirma Rekve

Postboks 330 Sentrum 4002 STAVANGER

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

Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :GBR-47/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2588
Journalpostløpenr.:
12/9710

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
061/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 
Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å 
videreutvikle og regulere eiendommen, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til gjeldende 
kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker Hellvik Hus å skaffe 
seg hjemmel til eiendommen.
Parsellen inngår i følge søker i et større område der det er startet reguleringsplanarbeid. 

Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.

Rådmannen ser behovet for å legge til rette for nye boligområder i nærheten av jernbane og 
annen offentlig kommunikasjon i samsvar med kommuneplanens arealdel og anbefaler 
dispensasjon. En tillatelse som omsøkt vil også gi et signal om at Eigersund kommune
ønsker å ta et samfunnsansvar ved å støtte næringslivet i saker som gjelder feltutvikling. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte 
på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i 
kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF-
område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det opplyses i søknaden:
Søknaden gjelder hele teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3, Egrefjellet og Varden på Eie. Området er planlagt 
bruk i samsvar med kommuneplan, i hovedsak til boligformål, LNF og trafikkareal.

Det søkes om maksimal utsettelse av oppmålingsforretning (2 år). Begrunnelsen for dette er at 
søknaden gjelder fradelingen av en helg teig og at det ikke vil bli etablert noen nye grenselinjer. 
Grensene er allerede klare nok til å starte planleggingsarbeidet.

Videre anføres det som begrunnelse for dispensasjon i skriv av 19.03.12:
Hellvik Hus Hellvik Eiendsomutvikling AS ønsker å kjøpe teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3 for å videreutvikle 
eiendommen for utbygging. I den anledning har vi startet arbeidet med reguleringsplan for området i 
samarbeid med Eigersund kommune som er eier av naboeiendommen gnr. 47 bnr. 243. teigen som 
ønskes kjøpet er i dag regulert til LNF og boligområde. Gnr. 47 bnr. 3 består i dag av 10 separate 
teiger. Nåværende eiere, som ikke bor i kommunen ønsker å avhende hele teig nr. 4 for å unngå 
ytterlig splitting av eiendommen, med de ulempene det medfører. I tillegg ønsker de ikke å engasjere 
seg i den videre regulerings- og planleggingsprosessen.

Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å videreutvikle og 
regulere eiendommen sammen med Eigersund kommune, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til 
gjeldende kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker vi å skaffe oss 
hjemmel til eiendommen.

Det kan vanskelig ses at en fradeling med påfølgende overskjøting av parsellen, som i dag utgjør en 
egen teig av 47/3, vil medføre ulemper for noen.

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 er i følge gårdskart på totalt 132,6 dekar, hvorav ca. 15,2 dekar 
med skog og ca. 117,4 med annet areal. Eiendommen er fordelt på 10 teiger, hvorav to store 
teiger på henholdsvis 74886,7 m² (omsøkt parsell) og 48767,5 m² og flere små teiger på 
henholdsvis 2141,5 m², 81,3 m², 558,7 m², 2307,8 m², 6490,4 m², 51,4 m², 147,5 m² og 
373,6 m². 
Det er ca. 3 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på teigen på 48767,5 m². 
Det er ca. 2 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på den omsøkte teigen på 
74886,7 m².

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 nyttes ikke til landbruk i dag.  

På omsøkt teig ligger ca. 51.500 m² innenfor LNF- område og ca. 23.500 m² innenfor 
boligområde. Av de ca. 51.500 m² som ligger innenfor LNF- område er ca. 2 dekar løvskog 
og ca. 49,5 dekar fjell (utmark). 
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Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse i § 1.2, jfr. pbl § 11-9 nr. 1:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Det fremgår av jordlovens § 12:
Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 

samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 
deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og 
bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 
eigedom. 

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort. 

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefens vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt parsell er avsatt til flere formål i kommuneplanens arealdel. Selv om det anføres i 
søknaden at den fradelte parsellen skal brukes i samsvar med kommuneplanens 
arealgrenser, legger en likevel til grunn at slik fradeling vil være i strid med formål vist i 
kommuneplanens arealdel.
Eiendommen har atkomst til offentlig veg i sør ved Nonsteinbakken og i øst ved 
Egrefjellveien. En kan vanskelig se at eiendommen kan benyttes til boligformå i samsvar 
med kommuneplanens arealdel uten at atkomst legges over område avsatt til LNF- formål. 
Det er ikke anført at eiendommen har lovlig atkomst over andre eiendommer. Slik atkomst 
foreligger uansett ikke på det nåværende tidspunkt. Deling kan dermed ikke skje uten endret 
bruk.
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Delingen er imidlertid neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som vist i 
kommuneplanens arealdel. Parsellen inngår i et større område vist som boligområde som 
omfatter Uførfjellet, Skrubbamyrsfjellet og Egrefjellet, i kommuneplanens arealdel benevnt 
som B5 og H530. Tiltakshaver opplyser at omsøkt parsell skal inngå i utviklingen av dette 
området, og tiltakshaver har også ervervet naboeiendommene gnr. 47 bnr. 55 og 22 med 
tanke på en helhetlig prosess.

En kan ikke se at søknaden er fremmet for nært forestående planer om bebyggelse, men 
heller med det siktemål å legge de privatrettslige forholdene til rette for en mindre komplisert 
og mer strømlinjeformet reguleringsprosess og utvikling av området i samsvar med formål i 
kommuneplanens arealdel. Disse hensynene vil ikke bare være gunstige for de involverte 
partene, men også i forhold til gjennomføringen av kommuneplanens arealdel.

Privatrettslige forhold kan bare unntaksvis tillegges vekt i en dispensasjonssøknad, men en 
finner at det kan være grunnlag for å tillegge slike hensyn i dette tilfellet. Tiltakshaver må 
som profesjonell eiendomsutvikler anses å være innforstått med rekkevidden og
begrensningene en eventuell deling innebærer.

Kravet om å utarbeide reguleringsplan før deling bør likevel ikke fravikes uten videre. 
Reguleringsplan skal være med å avklare forhold knyttet til blant annet atkomst, natur- og 
miljøforhold, herunder naturmangfoldloven. En viser for øvrig til kommuneplanens § 1.3.
I den foreliggende søknaden kan en derimot vanskelig se at slike forhold vil bli skadelidende 
da det reguleringsplanarbeid som vil ivareta dette.

Deling som omsøkt vil i liten grad legge føringer for den videre disponeringen av området, 
både med tanke på reguleringsplanarbeidet, men også i forhold til viste formål i 
kommuneplanen. Alle fremtidige søknader om bebyggelse eller deling må være i samsvar 
med plan- og bygningsloven eller kommune- og reguleringsplan. Eiendommen vil etter 
gjennomført deling ikke være byggeklar, og vil uansett være avhengig av nærmere avklaring 
av plangrunnlaget før byggetillatelse kan gis.

Avslutningsvis vil en bemerke at delingen ikke vil innebære endringer i eiendomsgrenser. En 
vil dermed stå ovenfor de samme utfordringene knyttet til fremtidig arealbruk med hensyn til 
formålsgrenser selv om deling ikke gjennomføres. I tillegg vil det som opplyst i søknaden 
ikke gjennomføres oppmålingsforretning før det er gått to år. Reguleringsplanprosessen vil 
sannsynligvis på det tidspunktet kunne avklare de fleste uavklarte forhold knyttet til atkomst, 
natur- og miljøforhold m.v.. 

En anbefaler med dette at det gis dispensasjon som omsøkt fra formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens krav om reguleringsplan.

Jordbrukssjefens vurderinger 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. I delingssaker skal det også tas hensyn til drifts- eller 
miljømessige anliggender, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 
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Omsøkte deling medfører tap av mye areal for eiendommen gnr./bnr. 47/3. Det som er avsatt 
til LNF-formål kan imidlertid ikke nyttes på en god måte til landbruk. Det er ingen
jordbruksinteresser her, og det foreligger svært begrensede skogbruksinteresser. 
En finner derfor at delingen er forsvarlig. Omsøkt parsell skal nyttes i tråd med 
kommuneplanen.   

En anbefaler derfor at det gis tillatelse til omsøkt deling etter jordlovens § 12. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon og tillatelse til deling som omsøkt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål i 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens krav til reguleringsplan.
Delingen vil vesentlig tilsidesette hensyn bak krav til reguleringsplan da det er knyttet stor 
usikkerhet hvordan eiendommen vil kunne brukes i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Boligområdene i parsellen blir liggende som satellitter som ikke har lovlig atkomst til offentlig 
veg, vann og avløp. Disse forholdene bør avklares i reguleringsplan før det gjennomføres 
deling.
Videre finner en ikke grunn til å legge vekt på privatrettslige forhold som anført i søknaden. 
En kan ikke se det er nødvendig for tiltakshaver å stå som hjemmelshaver for området som 
skal inngå i det omtalte reguleringsplanarbeidet.

Søknaden avslås dermed.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan

Parter i saken:
            
H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES
TIL Hellvik Hus Hellvik 

Eiendomsutvikling AS
Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2012
Arkiv: :GBR-60/258, 
GBR-60/362, FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/275
Journalpostløpenr.:
12/7802

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
062/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 bnr. 258 og 
362 - Hellviksplitt AS, Tråsavikveien 57
  

Sammendrag:
Planteknisk utvalg hadde følgende spørsmål til rådmannen i møte den 17.01.12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om sikringen i forhold til dagens krav ved 
utskipningskaien (stein) og området rundt på Hellvik. Her er høye sandhauger, ulåste dører 
m.m. som gjør at det kan skje ulykker. Det ferdes daglig barn forbi dette området.

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

Utskipningskaien ligger på eiendommen gnr. 60 bnr. 258 med tilhørende areal på gnr. 60 
bnr. 362 og driftes av Hellviksplitt AS.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens faktiske forhold og finner at det ikke er grunnlag 
for å kreve ytterligere sikring eller utbedring for industriområde på eiendommene gnr. 60 bnr. 
258 og 362.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 31-3.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Se vedlegg.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen inngår ikke i en reguleringsplan, men er vist i kommuneplanens arealdel som 
industriområde.

Anlegget ble etablert ved byggetillatelse av 09.03.1965. Diverse tilbygg og utvidelser av 
anlegget har blitt godkjent i ettertid.

Virksomheten har medført vedvarende konflikt med interesser knyttet til nærliggende 
boligområder og Eigersund kommune har hatt utstrakt befatning med saken.
Senest den 23.09.1997 ble det avholdt befaring på stedet med representanter fra 
kommunen. Det fremgår av referatet:
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Under befaringen kom det fram gode løsningsforslag på to av de mest alvorlige forhold:

1. Der føringskanten slutter, er det bratte steinskråninger som kan representere en fare dersom 
en sklir ned.
Her skal det settes opp gjerde slik at området blir bedre avskjermet.

2. Inn til lasterommet er den port som står åpen på hvedager, og her er et gitter med så 
grovmasket nett at det er stilt soørsmål ved om dette kan representere en fare.
Her er det to måter å løse problemet på:
Enten en port kan fjernstyres, eller et mer finmasket gitter.
En av disse løsninger skal velges.

Etter en fin dialog med Anders Hovland ble det forsikret om at disse forhold raskt skal utbedres.

Lovhjemmelen til å kreve sikring etter plan- og bygningsloven fremgår av lovens § 31-3:
       Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en 
slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, 
og slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 

       Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting. 

       Der vann- og avløpsledning tas ut av bruk permanent eller for et lengre tidsrom skal eieren koble 
ledningen fra felles ledningsanlegg, når hensynet til forsvarlig helse, miljø eller sikkerhet krever dette. 
Kommunen kan pålegge frakobling i tilfeller som nevnt i forrige punktum. 

Det ble avholdt befaring på stedet sammen med Hellviksplitt AS den 28.02.12. I skriv av 
02.03.12 opplyser Hellviksplitt AS:
Vi refererer til behagelig befaring ved vårt anlegg den 28. februar, hvor vi gjennomgikk sikkerheten 
ved forskjellige punkter på anlegget.

Vi ble enige om følgende:-

1) Alle dører/porter skal være avlåst når anlegget ikke er i bruk. Dvs. i ferier, helger og på netter.

2) Det manglet en dør inn til lastebeltet på nordsiden av anlegget. Denne skal på plass og avlåses.

3) Det skal settes opp gjerde mot utelageret på nordvestsiden av silobygget i form av leddporter. Dette 
skal gå fra det nordlige hjørne av bygget frem til autovernet på den kommunale veien.

Tiltakene skal iverksettes snarest og skal være ferdig senest 31. mars d.å.

Saksbehandlers vurderinger:
Næringsinteresser medfører vanligvis flere ulemper, blant annet knyttet til støy og 
trafikkavvikling som ikke er ønskelig i boligområder. Det er derfor naturlig at det oppstår 
konflikter når det ligger et industriområde så nær boligområder som i dette tilfellet.
Rådmannen synes det er uheldig at det er åpnet for såpass utstrakt boligbygging i området 
tilsynelatende uten å ta særlig hensyn til det eksisterende industriområdet. Ulempene 
virksomheten medfører må likevel nødvendigvis være delvis akseptert/forventet av beboere i 
området siden virksomheten eksisterte før boligområdene.
Området er dessuten videreført i kommueplanens arealdel som industriområde og dermed 
en politisk ønsket arealbruk for området.

Både anlegget og virksomheten i seg selv er regulert i et omfattende lovverk, herunder blant 
annet plan- og bygningsloven, kommunehelsetjenesteloven og forurensingsloven. Eigersund 
kommune er kun myndighet for plan- og bygningsloven og kommunehelsetjenesteloven.

Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningslovens § 31-3 er generell og egner seg dårlig som lovhjemmel for å sette 
spesifikke krav til en virksomhet etter at det er gitt byggetillatelse. Bestemmelsen er myntet 
på tilfeller som er åpenbare og hvor faren er overhengende.. Lovhjemmelen avgrenser seg 
mot mindre alvorlige alvorlige forhold og mer generell sikring som det er mer naturlig blir 
avklart i en reguleringsplan. Det gjelder også en høy terskel for å anse et byggverk som til 
vesentlig ulempe eller skjemmende
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Selv om anlegget neppe ville blitt tillatt ved en søknad i dag har en få muligheter til å benytte 
dagens regelverk med tilbakevirkende kraft. 

Eigersund kommune har begrenset kompetanse til å vurdere grunnforhold/ stabilitet i lagrede 
masser, men for byggesakssjefen og saksbehandler fremsto massene som er lagret på 
nordvestsiden av silobygget under befaring som forholdsvis stabile og dermed ikke en 
overhengende fare for omgivelsene. Siden „fare for skade“ i lovens forstand også bør være 
åpenbar for lekfolk, kan en ikke se at plikten til sikring er brutt i denne sammenheng.
De øvrige forholdene som ble undersøkt under befaring vil ifølge Hellviksplitt AS bli utbedret 
innen 31.mars.
Hellviksplitt ser altså sikkerheten for øvrig som ivaretatt. En finner ikke grunn til å betvile 
dette.

Virksomheten har vært drevet på tilnærmet lik måte i 47 år uten at det er kjent for rådmannen 
at det faktisk har oppstått skade eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø. 

Rådmannen finner at anlegget er tilstrekkelig sikret i lovens forstand. Det er dermed ikke 
grunnlag med hjemmel i plan- og bygningsloven til å stille ytterligere og mer spesifikke krav 
til virksomheten.

Forurensingsloven
Ettersom anlegget i sin helhet er knyttet til Hellviksplitts virksomhet, vil ulemper knyttet til 
støv, støy og så videre anses som forurensing som er regulert i forurensingsforskriftens 
kapittel 30. Fylkesmannen i Rogaland er myndighet for denne typen forurensing og driver 
egen tilsynsvirksomhet som vil avdekke eventuelle brudd på forurensingsforskriften.
Saksbehandler har i telefonsamtale med Fylkesmannen i Rogaland 9. mars forstått at 
fylkesmannen støtter denne tolkningen av regelverket.

På bakgrunn av at mye av virksomheten ved anlegget i dag er underlagt fylkesmannens 
myndighet, herunder lagring av masser, vil det ikke være naturlig eller ønskelig å legge til 
grunn vilkår satt i bygningsrådets vedtak av 19.01.72. 
Et eventuelt vedtak om tilbakekalling av tillatelse til lagring av masser på slik bakgrunn kan 
være urimelig og dermed ugyldig. En ny søknad om lagring vil i alle tilfelle ikke være 
underlagt kommunens myndighet og behandling.

Kommunehelsetjenesteloven
Dersom forurensningen er prekær og retter seg mot større grupper av mennesker kan også 
kommunehelsetjenesteloven gjøre seg gjeldende, men det er neppe tilfelle i denne saken. 
Terskelen for at denne loven skal kunne hjemle inngrep i virksomheten regnes for å være 
høy.

Konklusjon
Rådmannen finner etter dette ingen hjemmel for kommunen til å pålegge virksomheten å 
sikre eller utbedre anlegget.

Alternativ løsning:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens faktiske forhold og finner at det er grunnlag for å 
kreve ytterligere sikring eller utbedring for industriområde på eiendommene gnr. 60 bnr. 258 
og 362.

Saken sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning av forholdet etter 
kommunehelsetjenestelovens bestemmelser.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
219190 Situasjonskart.pdf
219145 Utsnitt kommuneplan.pdf
219183 Bygningsrådets vedtak av 09.03.1965.pdf
219189 Bygningssjefens vedtak av 18.4.1966.pdf
219185 Bygningsrådets vedtak av 1.12.1971.pdf
219186 Bygningsrådets vedtak av 12.1.1972.pdf
219187 Bygningsrådets vedtak av 2.4.1974.pdf
219184 Bygningsrådets vedtak av 1.10.74.pdf
219188 Bygningsrådets vedtak av 8.10.74.pdf
219196 Skriv av 23.09.1997.pdf
218424 Befaring - utskipningsanlegg Hellvik
211518 P1000830.JPG
211519 P1000831.JPG
211520 P1000832.JPG
211521 P1000833.JPG
211522 P1000835.JPG
211523 P1000836.JPG
211524 P1000839.JPG
211525 P1000840.JPG
211526 P1000825.JPG
211527 P1000826.JPG
211528 P1000827.JPG
211529 P1000828.JPG
211530 P1000829.JPG

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 26.01.2012 Bilder besiktigelse 26.01.12

2 U 26.01.2012 Newco Holding AS
Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 
bnr. 258,362 - Tråsavikveien 57

3 U 02.02.2012 Hellviksplitt AS
Vedrørende sikring av industriområde - gbr 60 
bnr. 58 og 362

4 I 03.02.2012 Hellviksplitt AS
Vedrørende sikring av industriområde gnr. 60 
bnr. 258 og 362

5 I 02.03.2012 Hellviksplitt AS Befaring - utskipningsanlegg Hellvik

Parter i saken:
            
TIL Hellviksplitt AS Nedre Hegrestadveien 

8
4375 HELLVIK

H Newco Holding AS Jacob Kjødes veg 15 5232 PARADIS
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________________________________________________________________ 

Fra:  Stoneship 
Sendt: 02.03.2012 
Til:  'Tom Grøsfjell' 
Kopi: 
Emne: Befaring - Utskipningsanlegg Hellvik 
________________________________________________________________ 

 02.03. 12   God dag

Vi refererer til behagelig befaring ved vårt anlegg den 28. februar, hvor vi
gjennomgikk sikkerheten ved forskjellige punkter på anlegget.

Vi ble enige om følgende:-

1) Alle dører/porter skal være avlåst når anlegget ikke er i bruk.
   Dvs. i ferier, helger og på netter.

2) Det manglet en dør inn til lastebeltet på nordsiden av anlegget. Denne 
   skal på plass og avlåses.

3) Det skal settes opp gjerde mot utelageret på nordvestsiden av silobygget 
   i form av leddporter. Dette skal gå fra det nordlige hjørne av bygget 
   frem til autovernet på den kommunale veien.

Tiltakene skal iverksettes snarest og skal være ferdig senest 31. mars d.å.

Med vennlig hilsen
Hellviksplitt A/S

Anders Hovland
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :GBR-47/1/1, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/89
Journalpostløpenr.:
12/9966

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
063/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Søknad om dispensasjon for oppføring av reklameskilt gnr. 
47 bnr. 1 fnr. 1 - Hellvik Hus AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus AS har i søknad datert 05.01.12 søkt om tillatelse til montering av 3 stk 
reklameskilt på båthusrekkens fasader på gnr. 47 bnr. 1.
Naboene er varslet om dispensasjon og det foreligger ingen merknader. 

Saken legges frem for behandling i Planteknisk utvalg. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Etter nøye vurdering av søknad fra Hellvik Hus AS om montering av 3 stk reklameskilt på 
eiendommen gnr.47 bnr. 1, finner planteknisk utvalg at reklameskilt er i strid med 
kommuneplanens bestemmelser. Reklameskilt som omsøkt påvirker det visuelle miljøet i 
negativ retning ved at den vil bli svært dominerende i omgivelsene. Reklameskilt godkjennes 
derfor ikke.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 12-4, 30-3 og kommuneplan for 
Eigersund kommune. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldene reguleringsplan
Det aktuelle området inngår reguleringsplan for industriområdet på S. Eigerøy mv. vedtatt av 
kommunestyret 19.11.1965. 
Kommuneplanbestemmelsene kommer til anvendelse i dette området da det ifølge 
plankontoret kun er arealplan av reguleringsplan av 1965 som er gjeldene. 

Aktuelle kommuneplanbestemmelser:
§ 1.12 Fasader, skilt og reklame jfr. Pbl § 11-9 nr. 5 

 Skilt- og reklameinnretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad og tillatelse, jf. pbl § 30-3. 
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 I områder som er regulert til spesialområde bevaring, på bygninger som er fredet eller har antikvarisk 
verdi og innenfor andre bevaringsverdige bygningsmiljø, kan skilt og reklame tillates på vilkår som 
setter strenge krav til at utforming skal harmonere med strøkets og bygningsmiljøets karakter. Dette 
skal forelegges kulturmyndighetene for uttale.

 I boligstrøk er lysreklame, klistreplakater og andre reklameinnretninger ikke tillatt. Unntak kan gjøres 
for forretninger som tjener strøket. Reklamer som sjenerer boliger kan forbys. 

 Det skal være samsvar mellom skilt/reklame og virksomheten i bygningen. I utgangspunktet tillates 
maksimum ett skilt pr. bygning/virksomhet.  Store reklamer og henvisningsskilt uten tilknytning til 
bygningen de er plassert på er ikke tillatt. Skjemmende belysning, farger og utførelser er ikke tillatt. 

 Takreklamer med silhuettvirkning tillates ikke.
 Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på frittstående 

stativer. Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke, men kan tillates i tilknytning til 
festivaler, større kulturarrangement og lignende og skal godkjennes av kommunen.

 Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn må ikke hindre ferdselen 
eller være til fare for omgivelsene. Fri høyde under uthengsskilt må være minst 2,5 meter, og 
fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og 
fortauskant blir en avstand på minst 0,7 meter.

Plan- og bygningsloven forutsetter i § 30-3 Skilt- og reklameinnretninger
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold
til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen.
Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil
videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller
endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i 
første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg 
fra kommunen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og
reklameinnretninger.

Ansvarlig søker opplyser i søknaden: 
Det finnes allerede i dag tilsvarende reklameskilt på det aktuelle båthuset. Søknaden gjelder 
derfor å erstatte eksisterende skilt med nye. Nye skilt kan betraktes som et ”ansiktsløft” i 
forhold til eksisterende fasade. Skilt som det her er søkt om vil ha en begrenset levetid og 
kan ikke sammenlignes med et permanent byggverk. Tiltaket anses derfor å være av mindre 
vesentlig betydning. Ulempene med en dispensasjon vurderes derfor å være svært små i 
forhold til de fordelene en dispensasjon vil medføre. 

Saksbehandlers vurderinger:
Foto av eksisterende båthus og omsøkt reklameskilt. 
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Det søkes om å erstatte eksisterende reklameskilt på den ene båthusrekken på eiendommen 
gnr. 47 bnr. 1. Båthusrekken fremstår i dag med reklameskilt fra Skanska. 

Vedrørende utforming
Omsøkt reklameskilt fra Hellvik Hus AS har en mindre utforming enn dagens reklameskilt, 
tiltaket kan derfor bli sett på som en forbedring av eksisterende situasjon. 
Kommuneplanbestemmelse § 1.12 tillater ikke store reklame- og henvisningsskilt uten 
tilknytning til bygningen de er plassert på. Selv om omsøkt reklameskilt er mindre enn 
dagens reklameskilt vil det være i strid med kommuneplanbestemmelsene å føre opp denne 
type reklame på båthusrekken. Eksisterende reklameskilt er også i strid med 
kommuneplanbestemmelsene. 

Konklusjon:
Omsøkt tiltak og eksisterende reklameskilt er i strid med kommuneplanbestemmelse §1.12. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:
Etter nøye vurdering av søknad fra Hellvik Hus AS om montering av 3 stk reklameskilt på 
eiendommen gnr.47 bnr. 1, finner planteknisk utvalg at reklameskiltene er en forbedring av 
eksisterende utrykk. Reklameskilt som omsøkt påvirker det visuelle miljøet i positiv retning 
ved at det visuelle utrykket blir mindre dominerende enn eksisterende reklameskilt. 
Reklameskiltene godkjennes som omsøkt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 19-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
208718 Søknad om tilltatelse i ett trinn, montering av reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 1
208723 Bilde
222272 reguleringsplan
222273 reguleringsbestemmelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.01.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om tilltatelse i ett trinn, montering av 
reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 1

2 U 02.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Foreløpig svar - montering av reklameskilt gnr. 
47 bnr. 1 fnr. 1

3 U 21.02.2012 Leif Erik Egaas

Forespørsel vedrørende dispensasjon, 
saksbehandlingstid og gebyr - reklameskilt gnr. 
47 bnr. 1-Hellvik Hus AS - fra Eigersund 
Sjøsportforening

4 I 22.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Tilbaketrekkning av søknad om montering av 
reklameskilt gnr. 47 bnr.1- Hellvik Hus AS

5 I 28.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Ikke tilbaketrekking av søknad om montering av 
Reklameskilt gnr. 47 bnr. 1 fnr. 1 - Hellvik Hus 
AS

7 X 26.03.2012 reguleringsplan
8 X 26.03.2012 reguleringsbestemmelser

Parter i saken:
            
SØK Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-9/8, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/1504
Journalpostløpenr.:
12/9692

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
064/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/18) -  dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge 
Sæstad
  

Sammendrag:
Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 100 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 på Svanes i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr./bnr.  9/18, som eies av Ingar Wilhelmsen. Gunnar Inge Sæstad har 
nylig overtatt bruket gnr./bnr. 9/8 (31.10.2011) fra Ingar Wilhelmsen og går god for 
søknaden. 

Omsøkte parsell er vist som LNF-område hvor naturvern dominerer i kommuneplanens 
arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan.   

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 19-2 
og jordlovens § 12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel til fradeling av tilleggsparsell til boligeiendommen må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken. Fradeling etter §12 i jordloven avgjøres av planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 
i Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/18  
sammenføyes.       

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 100 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/18 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 100 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 på Svanes i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr./bnr.  9/18, som eies av Ingar Wilhelmsen. Ingar Wilhelmsen vil 
nytte dette arealet til gårdsplass/parkering som han gjør i dag. Gunnar Inge Sæstad har nylig 
overtatt bruket gnr./bnr. 9/8 (31.10.2011) fra Ingar Wilhelmsen og går god for søknaden. 

Omsøkte parsell er vist som LNF-område hvor naturvern dominerer i kommuneplanens 
arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan.  

Omsøkte parsell består av jorddekt fastmark (annet areal) og uproduktiv skog (annet areal). 

Gnr./bnr. 9/20 er en bebygd boligeiendom på 1119,8 m2. 

Gnr./bnr. 9/8 er en landbrukseiendom med 10,5 dekar fulldyrket jord, 7,4 dekar 
overflatedyrket jord, 17,2 dekar innmarksbeite, 0,7 dekar med skog og 203,5 dekar med 
annet areal.  Jordbruksarealet har blitt leid ut de siste årene. Planen til eier er å drive med 
hest og/eller sau. 

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. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker
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Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

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.  Hensynet 
bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne næring, slik at 
den ikke får svekkede driftsvilkår.      
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det foreligger ikke tungtveiende grunner.

Omsøkte parsell kan ikke utnyttes på en god måte til landbruk. Omsøkt parsell består av 
jorddekt fastmark og uproduktiv skog (annet areal). Omsøkt deling vil ikke endre dagens bruk 
av parsellen og vil ikke vanskeliggjøre gjennomføringen av kommuneplanens arealdel. 
Boligparsellen vil ikke med tilleggsparsellen bli urimelig stor. 

Med henvisning til det ovenstående finner rådmannen å kunne anbefale at dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gis. 

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende:
” 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 
parter i sameige. Forbudet 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 forsvarlig 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 arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til 
kulturlandskapet.”

For at deling skal være forsvarlig må en av følgende forutsetninger være til stede: 

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.      
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delinga er forsvarlig ut fra 
den avkastning eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter.

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. 

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
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Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene kan 
forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av annet areal som nyttes som 
parkeringsplass for gnr./bnr. 9/18 i dag. Parsellen kan ikke nyttes på en god måte til 
landbruk. En deling er derfor forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Arealet som skal deles fra er også lite. 

I denne saken er det ikke sannsynlig for at det kan oppstå konflikter med 
landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser ikke inntil jordbruksareal.   

Etter en samlet vurdering vil en anbefale at det gis tillatelse til fradeling av omsøkte parsell 
som tilleggsareal til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 i Eigersund og at det i et endelig vedtak 
etter plan- og bygningsloven stilles krav om at gnr./bnr. 9/18 og omsøkte parsell 
sammenføyes.       

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 i plan- og bygningsloven søknaden fra Ingar 

Wilhelmsen om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen 
gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr.  9/8 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknaden om fradeling av 
en ubebygd tileggsparsell på om lag 100 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/18 
fra gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 

Dette med følgende begrunnelse: *******

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
221833 Epost fra Gunnar Inge Sæstad
199470 Vedr. deling av gnr. 9 bnr. 8

198598
Vedr. dispensasjonssøknad og nabovarsel - søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 9 bnr. 8

183666 Rekvisisjon av kartforretning gnr. 9 bnr. 8
183667 Situasjonskart
183668 Målebrev av 02.11.70
221965 Kart
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.07.2011 Ingar Wilhelmsen Rekvisisjon av kartforretning gnr. 9 bnr. 8

2 U 26.10.2011 Ingar Wilhelmsen
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 9 
bnr. 8 - Ingar Wilhelmsen, Løyningsveien 41

3 I 29.10.2011 Ingar Wilhelmsen
Vedr. dispensasjonssøknad og nabovarsel -
søknad om deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 8

4 I 04.11.2011 Ingar Wilhelmsen Vedr. deling av gnr. 9 bnr. 8
5 U 04.01.2012 Ingar Wilhelmsen Vedrørende søknad om deling - gbr 9/8
6 I 22.03.2012 WorkCentre 7428 Epost fra Gunnar inge Sæstad
8 X 22.03.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Gunnar Inge Sæstad Kutterveien 23 4370 EGERSUND
TIL Ingar Wilhelmsen Løyningsveien 41 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-9/8, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/1463
Journalpostløpenr.:
12/9678

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
065/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/20) -  dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge 
Sæstad
  

Sammendrag:
Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 260 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 på Svanes i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr./bnr.  9/20, som eies av Hans Sæstad. Gunnar Inge Sæstad har 
nylig overtatt bruket gnr./bnr. 9/8 (31.10.2011) fra Ingar Wilhelmsen og går god for 
søknaden. 

Omsøkte parsell er vist som LNF-område hvor naturvern dominerer i kommuneplanens 
arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan.   

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 19-2 
og jordlovens § 12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av tilleggsparsell til boligeiendommen må saken 
sendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig 
vedtak kan fattes i saken. Fradeling etter §12 i jordloven avgjøres av planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 

av en tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 
i Eigersund. I endelig vedtak vil det stilles krav om at omsøkt parsell og gnr./bnr. 9/20  
sammenføyes.       

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 260 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/20 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 260 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 på Svanes i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr./bnr.  9/20, som eies av Hans Sæstad. Hans Sæstad nytter dette 
arealet i dag som det skulle tilhørt gnr./bnr. 9/20. Gunnar Inge Sæstad har nylig overtatt 
bruket gnr./bnr. 9/8 (31.10.2011)  fra Ingar Wilhelmsen og går god for søknaden. 

Omsøkte parsell er vist som LNF-område hvor naturvern dominerer i kommuneplanens 
arealdel. Fradelingen er dermed i strid med gjeldende plan.   

Omsøkte parsell består av jorddekt fastmark (annet areal). 

Gnr./bnr. 9/20 er en bebygd boligeiendom på 814,5  m2. 

Gnr./bnr. 9/8 er en landbrukseiendom med 10,5 dekar fulldyrket jord, 7,4 dekar 
overflatedyrket jord, 17,2 dekar innmarksbeite, 0,7 dekar med skog og 203,5 dekar med 
annet areal.  

Jordbruksarealet har blitt leid ut de siste årene. Ny eier har planlagt drift med hest og/eller 
sau. 

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

  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

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.  Hensynet 
bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne næring, slik at 
den ikke får svekkede driftsvilkår.      
Plan- og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det foreligger ikke tungtveiende grunner.

Omsøkte parsell kan ikke utnyttes på en god måte til landbruk. Omsøkt parsell består av 
jorddekt fastmark (annet areal). Omsøkt deling vil ikke endre dagens bruk av parsellen og vil 
heller ikke vanskeliggjøre gjennomføringen av kommuneplanens arealdel. Boligparsellen vil 
ikke med tilleggsparsellen bli urimelig stor. 

Med henvisning til det ovenstående finner rådmannen å kunne anbefale at dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gis. 

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende:
” 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 
parter i sameige. Forbudet 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 forsvarlig 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 arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til 
kulturlandskapet.”

For at deling skal være forsvarlig må en av følgende forutsetninger være til stede: 

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.      
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delinga er forsvarlig ut fra 
den avkastning eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter.

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. 
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Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene kan 
forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av annet areal og har blitt nyttet som en del 
av boligeiendommen i mange år. Parsellen kan ikke nyttes på en god måte til landbruk. En 
deling er derfor forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. Arealet som 
skal deles fra er også lite. 

I denne saken er det ikke sannsynlig for at det kan oppstå konflikter med 
landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser ikke inntil jordbruksareal.   

Etter en samlet vurdering vil en anbefale at det gis tillatelse til fradeling av omsøkte parsell 
som tilleggsareal til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 i Eigersund og at det i et endelig vedtak 
etter plan- og bygningsloven stilles krav om at gnr./bnr. 9/20 og omsøkte parsell 
sammenføyes.       

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:

Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 i plan- og bygningsloven søknaden fra Ingar 

Wilhelmsen  om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen 
gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr.  9/8 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknaden om fradeling av 
en ubebygd tileggsparsell på om lag 260 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/20 
fra gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 

Dette med følgende begrunnelse: *******

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
183258 Søknad om rekvisisjon av  oppmålingsforretning gnr. 9 bnr. 8
183259 Gjenpart av nabovarsel
183260 Situasjonskart
221979 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.06.2011 Hans Sæstad
Søknad om rekvisisjon av  oppmålingsforretning 
gnr. 9 bnr. 8

2 U 26.10.2011 Ingar Wilhelmsen
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 9 
bnr. 8 - Løyningsveien

4 X 22.03.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Gunnar Inge Sæstad Kutterveien 23 4370 EGERSUND
TIL Ingar Wilhelmsen Løyningsveien 41 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-72/18, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
11/599
Journalpostløpenr.:
12/9667

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
066/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 
18 - Kåre Jakob Høyland - 3. gangs behandling  
  

Sammendrag:
Kåre J. Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 i 
Eigersund.Tiltaket er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Parsellen skal 
brukes til bolig. Formålet i planen er LNF. Omsøkt parsell skal eies av Kay Ove Høyland, 
sønn av Kåre Høyland. 

Formannskapet ga tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune i sak FS-091/11 på møte 31.08.11.  
Fylkesmannen påklagde formannskapets vedtak i brev av 30.09.2011. Fylkesmannen ber 
om at vedtaket blir gjort om.  

Saksgang:
Tas klagen fra fylkesmannen til følge avgjøres saken av Planteknisk utvalg. 
Tas klagen ikke til følge avgjøres saken av en settefylkesmann.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak FS-091/11 på møte 
31.08.11 om å tillate fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune.

Eventuell tidligere politisk behandling:

31.08.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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FS-091/11 Vedtak:

Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19,2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune.  

Formannskapet gir tillatelse til deling i medhold av §20-1 i plan- og bygningsloven til 
fradeling av en parsell med kårbolig på ca. 800 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i 
Eigersund kommune.  

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 14.01.2011.
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen, samt muligheter 
til legging og vedlikehold av vann- og avløpsledninger over gnr./bnr. 72/18 i 
Eigersund  før fradeling kan finne sted.

Dette med følgende begrunnelse: Det foreligger bosettingshensyn i saken. Det er ikke 
behov for 2 boliger på bruket. Omsøkte parsell ligger ikke innenfor LNF-L område på 
kommuneplanens arealdel. Det er ikke påregnelig med selvstendig drift på 
eiendommen i framtiden.

Vedtaket er enstemmig.

23.05.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-054/11 Vedtak:

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

I endelig vedtak må det settes følgende vilkår: 
Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
Det må tinglyses erklæring om veirett samt muligheter til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.

2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven Kåre Høyland tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune. 

Vedtaket er enstemmig. 
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Kåre J. Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 i 
Eigersund.Tiltaket er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Parsellen skal 
brukes til bolig. Formålet i planen er LNF. Omsøkt parsell skal eies av Kay Ove Høyland, 
sønn av Kåre Høyland. 

Omsøkte parsell består av annet areal (hage).   Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund.  Omsøkte kårbolig ligger ca. 30 meter fra 
det andre bolighuset på gården, målt i luftlinje.    

Omsøkte parsell ligger innenfor LNF-område på kommuneplanens arealdel. Omsøkte parsell 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk.

Eiendommen gnr./bnr. 72/18 består av totalt 139,8 dekar, hvorav 20,8 dekar fulldyrket jord, 
28,2 dekar med innmarksbeite, 67,2 dekar med skog og 23,6 dekar med annet areal. 

Det er ingen driftsbygning på gården. Den ble revet for ca. 15 år siden. Det er to bolighus på 
driftsenheten. Omsøkte bolighus  er bygd i 1936, og er ikke i bruk. Det må restaureres før det 
kan tas i bruk som bolig. Det nyeste bolighuset er bygd i 1981 og er i god stand. Her bor 
Kåre J. Høyland. Jordbruksarealene leies bort til Reinert Grønning. Det har ikke vært 
selvstendig drift på gården siden 1970. 

Søker mener det ikke er behov for kårbolig på eiendommen. Det er ikke selvstendig drift på 
eiendommen, og kommer ikke til å bli det i framtiden.  

En viser til uttalelse av 19.07.2011 fra Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen presiserer 
at fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet vurdering, må være vesentlig større enn 
ulempene. Fylkesmannen mener det viktigste moment ved vurdering av dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven er om fradeling av bolighus kommer i sterk konflikt med planformålet 
i kommuneplanen. Vurdering av om det er behov for kårbolig eller ikke, er ikke like viktig. 
Omsøkte bolighus ligger i et aktivt landbruksområde.  Omsøkte bolighus grenser inntil dyrka 
jord. Fylkesmannen mener omsøkte parsell ligger innenfor LNF-L. Fradeling av omsøkte
parsell vil føre til at en får et fritt omsettelig bolighus  midt i det aktive landbruksområdet. 
Fylkesmannen mener det kan oppstå konflikter på sikt mellom landbruks- og boliginteresser. 
Fylkesmannen viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet 21.012.2006. Her er det 
tydelig gitt uttrykk om en forsiktig holdning i dispensasjonssaker som gjelder fradeling av 
kårboliger.  

Dersom jordbruksarealet blir solgt til naboeiendommer som tilleggsjord, blir det normalt 
akseptert å dele fra en parsell med påstående bolighus, mener fylkesmannen.  Dette fordi 
bruksrasjonalisering som tiltak er en ønsket landbrukspolitisk utvikling. Fradeling av bolighus 
i forbindelse med salg av jordbruksareal som tilleggsjord vil dermed kunne bidra til at 
fordelene med å gi dispensasjon fra kommuneplanen blir større enn ulempene. 
Fylkesmannen mener det kan være aktuelt i denne saken fordi det ikke er en egen 
driftsbygning på eiendommen og siden det ikke har vært selvstendig drift på eiendommen på 
30 år.  

Fylkesmannen mener at den fradelte boligtomten gnr./bnr. 62/47 på Braudland og omsøkte 
fradeling av parsell med kårbolig fra gnr./bnr. 72/18 ikke uten videre kan sammenlignes.       

Formannskapet ga tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune i sak FS-091/11 på møte 31.08.11.  
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Fylkesmannen påklagde formannskapets vedtak i brev av 30.09.2011. Fylkesmannen ber 
om at vedtaket blir gjort om.  Om vedtaket ikke blir gjort om ber Fylkesmannen om at saken 
blir oversendt fylkesmannen ved landbruksavdelingen for ekspedisjon til klageinstans. 

Begrunnelsen for klagen fra fylkesmannen er som følger: 

Gnr./bnr. 72/18 ligger i et LNF-område. Landbruksvirksomhet skal ha prioritet. Her skal det 
ikke skje oppføring av eller fradeling av boliger til formål som er uten tilknytning til tradisjonell 
landbruksdrift og stedbunden næring. Hvis dispensasjon skal kunne vurderes er det en 
forutsetning at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å 
gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  Eigersund har i kommuneplanen trukket 
grensene for hvor en skal tillate boligbygging og hvor landbruksinteressene skal ha 
fortrinnsvekt. 

Argumentet om at det ikke er behov for to hus på eiendommen er ikke avgjørende ved 
vurdering av dispensasjon etter plan – og bygningsloven, mener fylkesmannen.  Det viktigste 
momentet ved vurderingen av dispensasjonen etter plan- og bygningsloven, er om omsøkt 
fradeling kommer i klar konflikt med kommuneplanen.  Dette går også fram av 
høringsuttalelsen.  

Selv om omsøkt parsell ligger i et LNF område så presiserer fylkesmannen at størstedelen 
av jordbruksarealene på gnr./bnr. 72/18 ligger innenfor kjerneområde for landbruk (LNF-L), 
og at omsøkt parsell ligger i et sammenhengende landbruksområde der 
landbruksinteressene skal ha prioritet.  Omsøkt parsell grenser også direkte til dyrka mark, 
noe som kan føre til konflikter med landbruksdrift.  

Fylkesmannen mener en ikke kan vektlegge bosettingshensyn i denne saken. Nærmeste 
boligfelt er på Ramsland som ligger kun ca. 5 km unna. 

Saken kan bli vurdert annerledes hvis resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord. 
Bruksrasjonalisering er ofte sett på som et moment som kan tillegges vekt i 
dispensasjonssaker fordi det er samfunnsinteresser i å styrke aktive bruk med mer jord og 
dermed styrke ressursgrunnlaget.  

Fylkesmannen viser ellers til uttalelsen som de kom med 19.07.2011. 

Saksbehandlers vurderinger:

Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I slike områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner.  Tungtveiende grunner kan være bosettingshensyn 
eller bruksrasjonalisering. 

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt ikke skje gjennom 
dispensasjon fra vedtatte planer, men ved at formålet endres i kommuneplanens arealdel. 
Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men 
også for kommunen som helhet.

Eiendommen gnr./bnr. 72/18 har svært begrensede landbruksmessige ressurser. Bruket er 
ikke stort nok til å ha behov for to bolighus. Omsøkte bolighus kan ikke regnes for å være en 
sentral del av bygningsmassen på bruket, og en fradeling er derfor forsvarlig ut fra hensyn til 
den avkastning eiendommen kan gi. 
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En er enig med fylkesmannen i at det viktigste moment ved vurdering av dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven er om fradeling av bolighus kommer i sterk konflikt med planformålet 
i kommuneplanen. Omsøkte parsell ligger i et aktivt jordbruksområde i et LNF område, men 
ligger imidlertid ikke innenfor LNF-L (kjerneområde for jordbruk). Fylkesmannen mener 
likevel at omsøkte parsell kommer i konflikt med planformålet da mesteparten av 
jordbruksarealet på gården ligger innenfor LNF-L område, at parsellen er en del av et 
sammenhengende landbruksområde og at parsellen vil grense inntil fulldyrket jord. 

Det er fradelt en spredt boligtomt i området tidligere, ca. 270 meter fra omsøkte parsell. Da 
ble det lagt vekt på bosettingshensyn. Fylkesmannen mener en ikke kan legge vekt på 
bosetting i denne saken, da det kun er 5 km til nærmeste boligfelt, som er Ramsland. 

Fylkesmannen skisserer en løsning som kan aksepteres : Dersom jordbruksarealet blir solgt 
til naboeiendommer som tilleggsjord, blir det normalt akseptert å dele fra en parsell med 
påstående bolighus. En slik løsning er ikke aktuell for søker.  

En anbefaler etter en samlet vurdering at det gis tillatelse til omsøkt deling. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg tar klagen til følge finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som 
taler for at kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan-
og bygningsloven til fradeling av en parsell med kårbolig på ca. 800 m2 til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

195371
Klage vedr. vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av et 
bolighus gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 488

187251
Søknad om fradeling av  en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  -  gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland -  2. gangs 
behandling

173165 Oversiktskart
173181 Gårdskart
173186 Bilder

173157
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

166254
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, 
Eiaveien 488

166253 Søknad om tillatelse til tiltak
166255 Gjenpart av nabovarsel
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166256 Situasjonskart

185047
Uttalelse vedr. deling av parsell med bolighus gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, 
Eiaveien 488

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.03.2011 Kåre J. Høyland
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting 
gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 
488

3 X 04.05.2011 Oversiktskart
5 X 04.05.2011 Bilder
4 X 04.05.2011 Gårdskart

6 U 30.05.2011 Kåre Jakob Høyland

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell 
med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 -
Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

7 U 30.05.2011

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell 
med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 -
Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

8 I 19.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse vedr. deling av parsell med bolighus 
gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 
488

10 U 14.09.2011 Kåre Jakob Høyland

Særutskrift: Søknad om fradeling av  en parsell 
med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  -  gnr. 72 bnr. 18 -
Kåre Jakob Høyland -  2. gangs behandling

12 I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage vedr. vedtak om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av et bolighus gnr. 
72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 488

Parter i saken:
            

Kay Ove Høyland Folhammaren 21 4376 HELLELAND
Kåre Jakob Høyland Eiaveien 488 4376 HELLELAND
Statens vegvesen 
region vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.08.2011
Arkiv: :GBR-72/18, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
11/599
Journalpostløpenr.:
11/22504

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
091/11 Formannskapet 31.08.2011

Søknad om fradeling av  en parsell med kårbolig -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  -  gnr. 72 bnr. 
18 - Kåre Jakob Høyland -  2. gangs behandling
  

Sammendrag:
Kåre Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 i strid 
med formål vist i kommuneplanens arealdel. Parsellen skal brukes til bolig. Formannskapet 
stilte seg positiv til omsøkte deling i FS-sak 054/11 på møte 23.05.2011. Fylkesmannen i 
Rogaland frarår omsøkte deling.    

Saksgang:
Formannskapet avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19,2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune.  

Formannskapet gir tillatelse til delig i medhold av §20-1 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en parsell med kårbolig på ca. 800 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.  

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 14.01.2011.
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen, samt muligheter til 
legging og vedlikehold av vann- og avløpsledninger over gnr./bnr. 72/18 i Eigersund  før 
fradeling kan finne sted.

Dette med følgende begrunnelse: Det foreligger bosettingshensyn i saken. Det er ikke behov 
for 2 boliger på bruket. Omsøkte parsell ligger ikke innenfor LNF-L område på 
kommuneplanens arealdel. Det er ikke påregnelig med selvstendig drift på eiendommen i 
framtiden.
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31.08.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-091/11 Vedtak:

Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter §19,2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune.  

Formannskapet gir tillatelse til delig i medhold av §20-1 i plan- og bygningsloven til 
fradeling av en parsell med kårbolig på ca. 800 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i 
Eigersund kommune.  

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 14.01.2011.
Det må foreligge tinglyst erklæring som sikrer veirett til eiendommen, samt muligheter til 
legging og vedlikehold av vann- og avløpsledninger over gnr./bnr. 72/18 i Eigersund  før 
fradeling kan finne sted.

Dette med følgende begrunnelse: Det foreligger bosettingshensyn i saken. Det er ikke 
behov for 2 boliger på bruket. Omsøkte parsell ligger ikke innenfor LNF-L område på 
kommuneplanens arealdel. Det er ikke påregnelig med selvstendig drift på eiendommen 
i framtiden.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
23.05.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-054/11 Vedtak:

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

I endelig vedtak må det settes følgende vilkår: 
Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
Det må tinglyses erklæring om veirett samt muligheter til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.
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2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven Kåre Høyland tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune. 

Vedtaket er enstemmig. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kåre Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 i strid 
med formål vist i kommuneplanens arealdel. Parsellen skal brukes til bolig. Omsøkt parsell 
skal eies av Kay Ove Høyland, sønn av Kåre Høyland. 

Omsøkte parsell består av annet areal (hage).   Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund.  Omsøkte kårbolig ligger ca. 30 meter fra 
det andre bolighuset på gården, målt i luftlinje.    

Omsøkte parsell ligger innenfor LNF-område på kommuneplanens arealdel. Omsøkte parsell 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk.

Eiendommen gnr./bnr. 72/18 består av totalt 139,8 dekar, hvorav 20,8 dekar fulldyrket jord, 
28,2 dekar med innmarksbeite, 67,2 dekar med skog og 23,6 dekar med annet areal. 

Det er ingen driftsbygning på gården. Den ble revet for ca. 15 år siden. Det er to bolighus på 
driftsenheten. Omsøkte bolighus  er bygd i 1936, og er ikke i bruk. Det må restaureres før det 
kan tas i bruk som bolig. Det nyeste bolighuset er bygd i 1981 og er i god stand. Her bor 
Kåre J. Høyland. Jordbruksarealene leies bort til Reinert Grønning. Det har ikke vært 
selvstendig drift på gården siden 1970. 

Omsøkt parsell ligger innenfor LNF-område på kommuneplanens arealdel. Omsøkte parsell 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk.  

Søker mener det ikke er behov for kårbolig på eiendommen. Det er ikke selvstendig drift. 

En viser til brev av 19.07.2011 fra Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen presiserer at 
fordelene ved å gi dispensasjon, etter en samlet vurdering, må være vesentlig større enn 
ulempene. Fylkesmannen mener det viktigste moment ved vurdering av dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven er om fradeling av bolighus kommer i sterk konflikt med planformålet 
i kommuneplanen. Vurdering av om det er behov for kårbolig eller ikke, er ikke like viktig. 
Omsøkte bolighus ligger i et aktivt landbruksområde.  Omsøkte bolighus grenser inntil dyrka 
jord. Fylkesmannen mener omsøkte parsell ligger innenfor LNF-L. Fradeling av omsøkte 
parsell vil føre til at en får et fritt omsettelig bolighus  midt i det aktive landbruksområdet. 
Fylkesmannen mener det kan oppstå konflikter på sikt mellom landbruks- og boliginteresser. 
Fylkesmannen viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet 21.012.2006. Her er det 
tydelig gitt uttrykk om en forsiktig holdning i dispensasjonssaker som gjelder fradeling av 
kårboliger.  
Dersom jordbruksarealet blir solgt til naboeiendommer som tilleggsjord, blir det normalt 
akseptert å dele fra en parsell med påstående bolighus. Dette fordi bruksrasjonalisering som 
tiltak er en ønsket landbrukspolitisk utvikling. Fradeling av bolighus i forbindelse med salg av 
jordbruksareal som tilleggsjord vil dermed kunne bidra til at fordelene med å gi dispensasjon 
fra kommuneplanen blir større enn ulempene. Fylkesmannen mener det kan være aktuelt i 
denne saken fordi det ikke er en egen driftsbygning på eiendommen og siden det ikke har 
vært selvstendig drift på eiendommen på 30 år.  
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Fylkesmannen mener at den fradelte boligtomten gnr./bnr. 62/47 på Braudland og omsøkte 
fradeling av parsell med kårbolig fra gnr./bnr. 72/18 ikke uten videre kan sammenlignes.       

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I slike områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner.  Tungtveiende grunner kan være bosettingshensyn 
eller bruksrasjonalisering. 

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt ikke skje gjennom 
dispensasjon fra vedtatte planer, men ved at formålet endres i kommuneplanens arealdel. 
Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men 
også for kommunen som helhet.

Eiendommen gnr./bnr. 72/18 har svært begrensede landbruksmessige ressurser. Bruket er 
ikke stort nok til å ha behov for to bolighus. Omsøkte bolighus kan ikke regnes for å være en 
sentral del av bygningsmassen på bruket, og en fradeling er derfor forsvarlig ut fra hensyn til 
den avkastning eiendommen kan gi. 
En er enig med fylkesmannen i at det viktigste moment ved vurdering av dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven er om fradeling av bolighus kommer i sterk konflikt med planformålet 
i kommuneplanen. Omsøkte parsell ligger i et aktivt jordbruksområde i et LNF område, men 
ligger ikke innenfor LNF-L (kjerneområde for jordbruk).  

Det er fradelt en spredt boligtomt i området tidligere, ca. 270 meter fra omsøkte parsell. Da 
ble det lagt vekt på bosettingshensyn. 

Fylkesmannen skisserer en løsning som kan aksepteres : Dersom jordbruksarealet blir solgt 
til naboeiendommer som tilleggsjord, blir det normalt akseptert å dele fra en parsell med 
påstående bolighus. En slik løsning er ikke aktuell for søker. Han ønsker å beholde 
jordbruksarealet på gården. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til 
fradeling av en parsell med kårbolig på ca. 800 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i 
Eigersund. 
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
173165 Oversiktskart
173181 Gårdskart
173186 Bilder

173157
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 - Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

166254
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, 
Eiaveien 488

166253 Søknad om tillatelse til tiltak
166255 Gjenpart av nabovarsel
166256 Situasjonskart

185047
Uttalelse vedr. deling av parsell med bolighus gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, 
Eiaveien 488

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.03.2011 Kåre J. Høyland
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting 
gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 
488

3 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Oversiktskart
4 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Bilder

6 U 30.05.2011 Kåre Jakob Høyland

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell 
med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 -
Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

7 U 30.05.2011

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell 
med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 18 -
Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland

8 I 19.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse vedr. deling av parsell med bolighus 
gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 
488

Parter i saken:
            

Kåre Jakob Høyland Eiaveien 488 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.05.2011
Arkiv: :GBR-72/18, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
11/599
Journalpostløpenr.:
11/13675

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
054/11 Formannskapet 23.05.2011

Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 72 bnr. 
18 - Høyland på Helleland  - Kåre Jakob Høyland 
  

Sammendrag:
Kåre J. Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 på 
Høyland på Helleland i Eigersund.  Parsellen skal nyttes til boligformål. Søknaden er i strid 
med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig av tillatelse til 
deling etter jordloven.

Saksgang:
Formannskapet  har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Stiller formannskapet seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
til fradeling av en parsell til bolig, må saken sendes til Rogaland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig vedtak kan fattes i saken.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

I endelig vedtak må det settes følgende vilkår: 
Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
Det må tinglyses erklæring om veirett  samt muligheter til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.

2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven Kåre Høyland tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune. 

23.05.2011 Formannskapet
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Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FS-054/11 Vedtak:

1. Formannskapet finner at det foreligger bosettingshensyn som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 72/18 i Eigersund kommune. 

I endelig vedtak må det settes følgende vilkår: 
Deling må skje vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
Det må tinglyses erklæring om veirett samt muligheter til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.

2. Formannskapet gir i medhold av §12 i jordloven Kåre Høyland tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune. 

Vedtaket er enstemmig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kåre J. Høyland søker 21.03.2011  om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  72/18 i
Eigersund.  Søker mener det ikke er behov for kårbolig på eiendommen. Det er ikke 
selvstendig drift på bruket, og det er ikke påregnelig at det vil bli selvstendig drift her i 
framtiden. Omsøkte parsell skal eies av Kay Ove Høyland, sønn av Kåre Høyland og nyttes 
til boligformål.

Omsøkte parsell består av annet areal (hus og hage), ca. 0,7 dekar og fulldyrket jord, ca. 0,1 
dekar.   Parsellen vil grense inntil fulldyrket jord på landbrukseiendommen gnr./bnr. 72/18 og 
20 i Eigersund.  Omsøkte kårbolig ligger ca. 30 meter fra det andre bolighuset på gården, 
målt i luftlinje.    

Eiendommen gnr./bnr. 72/18 og 20 består av totalt 139,8 dekar, hvorav 20,8 dekar fulldyrket 
jord, 28,2 dekar med innmarksbeite, 67,2 dekar med skog og 23,6 dekar med annet areal. 

Det er ingen driftsbygning på gården. Den ble revet for ca. 15 år siden. Det er to bolighus på 
driftsenheten. Omsøkte bolighus er bygd i 1936, og er ikke i bruk. Det må restaureres før det 
kan tas i bruk som bolig. Det nyeste bolighuset er bygd i 1981 og er i god stand. Her bor 
Kåre J. Høyland. Jordbruksarealene leies vekk til  Reinert Grønning.  Det har ikke vært 
selvstendig drift på bruket siden 1970.   

Omsøkte parsell ligger innenfor LNF-område på kommuneplanens arealdel. Omsøkte parsell 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk.
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Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner.  Evt. tungtveiende grunner kan være 
bosettingshensyn.  

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel. Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar 
arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen som helhet.

Det ble tillatt fradelt en boligtomt med hensyn på bosetting fra gnr./bnr. 62/4 i 2008. Den 
ligger kun 270 meter fra omsøkte tomt.  Da ble det lagt vekt på bosettingshensyn. 
Boligtomten har benevnelse gnr./bnr. 62/47 og er på ca. 4,6 dekar. Fylkesmannen påklage 
først vedtaket til formannskapet om å tillate deling av en parsell til bolig fra gnr./bnr. 62/4, 
men trakk klagen etter fylkeslandbruksstyret sitt enstemmige vedtak om at det i denne saken 
måtte legges vekt på bosettingshensyn.   

En vil etter plan- og bygningsloven anbefale at formannskapet går inn for omsøkte deling.

I endelig vedtak må det stilles krav om at omsøkte parsell må sikres tinglyst veirett/atkomst 
over gnr./bnr. 72/18 i Eigersund.  Det må også sikres tinglyst rett til legging og vedlikehold av 
vann- og avløpsledninger over grunneiendommen gnr./bnr. 72/18, selv dette kanskje ikke er 
aktuelt i dag. 

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellen ligger innenfor LNF område hvor 
det blant annet skal drives landbruk. Det kan likevel være samfunnsinteresser av stor vekt, 
bosettingshensyn, som taler for deling. 

Fradelingen er forsvarlig med hensyn på den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen 
har svært begrensede landbruksmessige ressurser. Det er ikke behov for to boliger på 
bruket.  Det er ikke driftsbygning på bruket, og det er ikke sannsynlig at det blir drift her i 
framtiden.  Det har ikke vært selvstendig drift siden 1970. Det går med lite jordbruksareal til 
omsøkte parsell. 

Fradelingen av parsellen vil føre til opprettelsen av en fritt omsettelig boligeiendom, som på 
sikt kan selges fritt til personer som ikke har tilknytning til eiendommen eller landbruksdrift. 
Dette kan i mange tilfeller føre til konflikter med landbruket.  Det er ikke selvstendig drift på 
bruket. En kan ikke se for seg at det kan bli konflikter her. 

En vil etter jordloven anbefale at det gis tillatelse til deling som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:

Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Formannskapet finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter 
§19,2 i plan- og bygningsloven søknad fra Kåre J. Høyland om fradeling av en 
parsell  på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund 
kommune.  

2. Formannskapet avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Kåre J. Høyland 
om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål 
fra gnr./bnr. 72/18 i Eigersund.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
166256 Situasjonskart
166255 Gjenpart av nabovarsel
166253 Søknad om tillatelse til tiltak

166254
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, 
Eiaveien 488

173186 Bilder
173181 Gårdskart
173165 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.03.2011 Kåre J. Høyland
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforreting 
gnr. 72 bnr. 18 - Kåre Jakob Høyland, Eiaveien 
488

3 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Oversiktskart
4 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 04.05.2011 WorkCentre 7428 Bilder

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-78/7, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
12/591
Journalpostløpenr.:
12/9656

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
067/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, 
bnr. 7  -  Jan Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel
  

Sammendrag:
Jan Helge Havsø, Terje Havsø, Marianne Havsø Sæstad, Inger Elisabeth Havsø og Jane 
Havsø søker om å dele fra en bebygd parsell på om lag 2400 m2 fra gnr./bnr. 78/71 i 
Eigersund kommune. Formålet er fritidsbolig. Fritidsboligen skal eies av Marianne Havsø 
Sæstad, Inger Elisabeth Havsø og Jane Havsø. Parsellen består av jorddekt fastmark (annet 
areal) med  fritidsbolig, hage og noe krattskog. Parsellen som ligger på en høyde er naturlig 
avgrenset fra tunet på gnr./bnr. 78/7.  Fritidsboligen ble oppført i 1974 som gårdshytte.  
Fritidsboligen har blitt nyttet til fritidsformål av familien siden tidlig på 1980-tallet.  

Saksgang:
Planteknisk utvalg har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  Stiller Planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel til fradeling av parsell til fritidsbolig må saken sendes til Rogaland fylkeskommune 
og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i saken, jf. plan– og 
bygningsloven § 19-2.  Fradeling etter § 12 i jordloven avgjøres av Planteknisk utvalg.   

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell 
på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en bebygd 
parsell på ca. 2400 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i  Eigersund kommune.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Jan Helge Havsø, Terje Havsø, Marianne Havsø Sæstad, Inger Elisabeth Havsø og Jane 
Havsø søker om å dele fra en bebygd parsell på om lag 2400 m2 fra gnr./bnr. 78/71 i 
Eigersund kommune. Formålet er fritidsbolig. Fritidsboligen skal eies av Marianne Havsø 
Sæstad, Inger Elisabeth Havsø og Jane Havsø. Parsellen er på ca. 2,4 dekar og består av 
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fritidsbolig, hage og krattskog. Parsellen som ligger på en høyde er naturlig avgrenset fra 
tunet på gnr./bnr. 78/7. 

Fritidsboligen ble oppført i 1974 som gårdshytte for at Jonas Havsø skulle oppfylle boplikten 
på gnr./bnr. 78/7.  Når boplikten ble oppfylt flyttet Jonas Havsø fra eiendommen. 
Fritidsboligen har blitt nyttet til fritidsformål av familien siden tidlig på 1980-tallet.  

Omsøkt fritidsbolig skal ha rett til parkeringsplass for 2 biler på gnr./bnr. 78/7, som vist på 
kart.  

Jan Helge Havsø eier en  ideell 1/3-del av eiendommen gnr./bnr. 78/7, mens hans avdøde 
far Jonas Havsø står som eier av en ideell 2/3-del av eiendommen. Meningen er at Jan 
Helge Havsø skal overta andelen til Jonas Havsø og bli eneeier av gården, og at Marianne 
Havsø Sæstad, Inger Elisabeth Havsø og Jane Havsø skal overta omsøkt parsell med 
fritidsbolig.  

Gnr./bnr. 78/7 har ca. 31,6 dekar fulldyrket jord, ca. 198,7 dekar med innmarksbeite, ca. 52,4 
dekar med produktiv skog, og ca. 92 dekar med annet areal. Det leies også 23 dekar med 
fulldyrket jord og 12 dekar med innmarksbeite av andre bruk. Drift på bruket er sauehold. Pr. 
31.7.2011 var det 86 sauer eldre enn 1 år på bruket og 120 lam under ett år.  Bruket gnr./bnr. 
78/7 skal nå drives sammen med bruket Edith Puntervoll har på Puntervoll. 

Omsøkte parsell ligger innenfor et LNF område, men ikke i et kjerneområde for landbruk 
(LNF-L).  Det er ikke bestemmelser om spredt fritidsbebyggelse i området. 

Saksbehandlers vurderinger 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. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter. 

Det er ikke i samfunnsinteresse å dele fra en parsell til fritidsformål i området. Området er 
avsatt til LNF-formål.     
  
Parsellen består jorddekt fastmark (annet areal) med  fritidsbolig, hage og noe krattskog. 
Parsellen som ligger på en høyde er naturlig avgrenset fra tunet på gnr./bnr. 78/7.   
Parsellen har siden tidlig på 80-tallet  blitt nyttet til fritidsbolig og fritidsformål av familien. En 
finner det landbruksmessig forsvarlig å dele fra omsøkte areal. Bruken blir uendret etter 
fradeling.  

Omsøkte parsell ligger nær et stykke med fulldyrket jord. Dette kan føre til konflikter med 
landbruksinteressene i området. Over 30 års erfaring med fritidsbolig i området har imidlertid 
vist at dette ikke er noe problem.   

Etter en samlet vurdering vil en etter § 12 i jordloven anbefale fradeling av omsøkte parsell. 
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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. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

  
Tiltaket er i strid med kommuneplanen for Eigersund, og er avhengig av dispensasjon for å 
kunne få tillatelse. Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

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.  Hensynet 
bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne næring, slik at 
den ikke får svekkede driftsvilkår. Spørsmålet er om landbruket blir svekket hvis eksisterende 
fritidsbolig med tomt fradeles.     

Fritidsboligen er allerede oppført og legger beslag på noe areal. Bruken av fritidsboligen blir 
uendret etter evt. fradeling. Det må være greit at det foretas en fradeling av parsellen som 
har vært i bruk til fritidsbolig siden 1980.  
     
Fritt omsettelige fritidstomter kan føre til konflikter med landbruksinteresser. Muligheter for 
konflikter er imidlertid liten i omsøkte tilfelle.    

Ut i fra dette ser Rådmannen å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold plan- og 
bygningsloven.

I endelig vedtak må parsellen sikres tinglyst veirett. 
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Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Omsøkt fradeling medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår søknaden om deling med utgangspunkt i at det ikke 

foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at kommunen skal gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av bebygd parsell med formål 
fritidsbolig på om lag 2400 m2  fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell med fritidsbolig på om lag 2400 m2 fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune.

Dette med følgende begrunnelse: *******

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
219837 Søknad om tiltak, deling gnr. 78 bnr. 7, Hæstad
219838 Søknad om fradeling av parsell med påstående fritidsbolig gnr. 78 bnr. 7
219839 Gjenpart av nabovarsel
219840 Situasjonskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.03.2012 Jan Helge Havsø Søknad om tiltak, deling gnr. 78 bnr. 7, Hæstad

Parter i saken:
            

Inger Elisabeth Havsø Gamleveien 105 4370 EGERSUND
Jan Helge Havsø Heggdalsveien 335 4370 EGERSUND
Jane Havsø Hafsøyveien 40 4370 EGERSUND
Marianne Havsø 
Sæstad

Kjersåsvn. 3 4370 EGERSUND

Terje Havsø Ognaveien 9 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.03.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/769
Journalpostløpenr.:
12/9593

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
068/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 17.04.12
  

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 17.04.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/7783 I 15.02.2012 Statens vegvesen
Vedtaksbrev - særskilt 
fartsgrense 40 km/t 
Trosavigveien

2 12/7883 X 08.03.2012 Randi Haugstad
Seksjon brannvern, 
årsrapport for 2011 og 
planer for 2012

3 11/32293 MP 06.12.2011
Protokoll fra felles 
brukerutvalgs møte 
07.12.2011

4 12/9883 X 23.03.2012
Byggesakssjefen delegert 
18.02. - 22.03.12

5 12/8871 X 12.03.2012
Internt notat til planteknisk 
utvalg 13.03.12 - Status 
byggesak
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
219071 Vedtaksbrev - særskilt fartsgrense 40 km/t Trosavigveien
219072 Skilt-/oppmerkingsplan
219220 Seksjon brannvern, årsrapport for 2011 og planer for 2012
203345 Protokoll fra felles brukerutvalgs møte 07.12.2011
222096 Byggesakssjefen delegert 18.02.-22.03.12.doc
220653 Internt notat til planteknisk utvalg 13.03.12 - Status byggesak
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Randi Haugstad Førstesekretær

Planteknisk utvalg-Eigersund kommune
LMT-utvalget- Bjerkreim kommune

Seksjon brannvern, årsrapport for 2011 og planer for 2012

Vår ref.: 12/7883 / 08/896 / FA-M70 Dato: 08.03.2012

Saksbehandler: Roger Tengsareid Telefon: 51 46 83 41 Mobiltelefon: 456 04 495

E-post: roger.tengsareid@eigersund.kommune.no

Innledning.
Rapporten og planer fremmes med grunnlag i krav gitt ved Forskrift om brannforebyggende 
tilsyn og tilsyn § 5-2. 

Det er inngått interkommunalt samarbeid med Bjerkreim kommune hvor det foreligger Avtale 
om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune og Avtale om drift av brannvernet i 
Bjerkreim kommune. Rapporten omfatter derfor både Eigersund og Bjerkreim kommuner. 

Bemanning.
Seksjonens forebyggende avdeling består av Leder forebyggende avdeling, branninspektør, 
feiermester og feier. Kapasiteten i 2011 var betydelig redusert ved at avdelingsleder gikk av 
med pensjon den 31.03.2011 og stillingen som branninspektør ikke var bemannet i 2011. 

Seksjonen måtte derfor benytte innleie av fagressurser fra Brannvesenet Sør-Rogaland og 
Egerconsult AS for å dekke det aller mest presserende innen tilsynsaktiviteten i 2011.

Særskilte brannobjekter.
Seksjonen har oppdaterte fortegnelser over særskilte brannobjekter i kommunene etter loven 
og har utført tilsyn mot disse. For brannobjekter betegnet ”a”– og ”b”-objekter, som begge 
skal ha tilsyn årlig, er det ved årsskiftet oppnådd følgende status:
 Bjerkreim: Alle objekter har hatt tilsyn. Kommunen er à jour på dette området.
 Eigersund: ”A”-objekter: 67 av 76 objekter har hatt tilsyn.

”B”-objekter: 21 av 49 objekter har hatt tilsyn.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
I Bjerkreim og Eigersund kommune har det blitt utført feiing og tilsyn med fyringsanlegg etter 
forskrift og lokale vedtak. Med utgangspunkt i at det skal være tilsyn hvert 4. år og feiing 
hvert 2. år er det gjennomført 
 Bjerkreim 411 feiinger og 155 tilsyn i kommunen i 2011. 
 Eigersund 854 feiinger og 855 tilsyn i kommunen i 2011

Tilsyn i Egersund sentrum.
Etter lokal Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum skal det utføres 
tilsyn i alle bygninger i deler av sentrum hvert 4. år. Med grunnlag i redusert bemanning har 
tilsyn i den eldre bebyggelsen i Egersund sentrum ikke blitt utført som planlagt i 2011. Side 409 av 427
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Brannvernarbeidet hos eiere/brukere av brannobjekter.
Eiere/brukere av brannobjekter i kommunene har generelt god kompetanse og viser stor 
forståelse for betydningen av det brannforebyggende arbeidet. At større bedrifter ser verdien 
i å utvikle et øvelsessamarbeid med brannvesenet er noe vi har gjensidig nytte av.

Ekstern brannvernopplæring og øvelser.
Seksjonen deltok på nasjonale kampanjer i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) i den grad en hadde kapasitet i 2011, men det ble betydelig redusert i 
forhold til tidligere år både opp mot Brannvernuka, Aksjon boligbrann og andre tiltak rettet 
mot særskilt utsatte grupper i samfunnet. Brannvernopplæring ble også betydelig redusert. 

Oppsummering for 2011.
Seksjonen har i hovedsak nådd de mål som var satt for 2011 for Bjerkreim kommune.

Seksjonen har ikke nådd de mål som var satt for 2011 for Eigersund kommune. Det er et 
etterslep spesielt innen tilsyn opp mot den eldre bydelen. I tillegg har det blitt gitt et meget 
begrenset opplæringstilbud (definert ”motivasjons- og informasjonstiltak” i forskriften) opp 
mot forebyggende brannvern til barnehager, skoler, institusjoner og bedrifter i 2011. 

Planer for 2012.

Overordnet plan for det brannforebyggende arbeidet
Oppfylle Brann- og eksplosjonsvernlovens og Brannforebyggende forskrift sine krav om å 
drive tilsyn, feiing og forebyggende arbeid.

Detaljplaner

1. Gjennomføre ansettelse og opplæring av tilsynspersonell innen forebyggende avdeling.

1. Gjennomføre tilsyn med alle registrerte særskilte brannobjekter etter forskriften og, så 
langt det er mulig, ta igjen etterslepet fra 2011 i Egersund.

2. Ajourføre fortegnelsene over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg.

3. Foreta feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til forskrift og kommunale vedtak.

4. Gi informasjon om brannvern, røykvarsler og slukkeutstyr i tilknytning til tilsyn.

5. Følge opp påviste avvik etter tilsyn med informasjon og eventuelt pålegg.

6. Gjennomføre tilsyn etter Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum.

7. Arbeide videre med prosjektet Bybrannsikring i Egersund.

8. Delta i kampanjer og tiltak som blir iverksatt av DSB.

9. Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern.

10. Bistå virksomheter med brannvernopplæring og øvelser.

Med vennlig hilsen

Roger Tengsareid
Brannsjef

Kopi til:
Per Steinar Berentsen Konst. kommunalsjef tekniske Side 410 av 427
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tjenester
Roger Egeli Leder forebyggende avdeling
Svein Oskar Wigestrand Brannmester
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Utvalg: Felles brukerutvalg
Møtedato: 07.12.2011 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:10
Sak – fra / til: 038/11 - 044/11

Følgende medlemmer møtte:

bru – Iversen, Edmund (leder) Bru – Mehari, Elsa Asmelash
bru – Wold, Berit (medlem) bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder)

bru - Endresen, Ommund (medlem)
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:

bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)      KrF – Aarsland, Jon (medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:

bru – Tengesdal, Håkon (varamedlem) V – Kvassheim, Brit L. (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Konsulent Jan Petter Leidland, koordinator for barn og unge Nina Ose, helsefaglig ansvarlig Anne 
Brit W. Tengesdal og kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland.

Merknader til møtet:
 Konsulent Jan Petter Leidland og koordinator for barn og unge Nina Ose orienterte om 

individuelle planer for barn og unge i Eigersund kommune fra kl.09.00 til kl.09.30
 Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal orienterte om samhandlingsreformen fra 

kl.09.30 til kl.10.15

Edmund Iversen
Setteutvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Politikerrepresentanter:
Medlemmer:

Renate Tråsavik (AP)
          Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge)

1. Halvor Ø. Thengs (SV)
2. Brit L. Kvassheim (V)
3. May Helen Hetland Ervik (FrP)

Representanter - seniorer:
 Medlemmer:
Berit Wold

 Inger Marie Rodvelt Svindland
 Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge)

1. Håkon Tengesdal 
2.  Svenn Manum
3.  Marit A. Mong

Representanter - funksjonshemmede:
Medlemmer:
Alf Ståle Egelandsdal
Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Ivar Henry Mong
2. Ole Johan Andreassen

Representanter - innvandrere/flyktninger:
Medlemmer:
Veli Akalp
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Khaleg Mohammadi
2. Bujar Shehi

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

038/11 Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

039/11 Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 16.11.11

040/11 Møteplan for 2012

041/11 Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

042/11
Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb (EIK)

043/11 Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 07.12.11

044/11 Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 07.12.11
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038/11: Forslag om utsatt behandling - mottak av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2011:

Felles brukerutvalg uttaler følgende:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forespørsel om mottak av 25 flyktninger utsettes til evalueringen fra Telemarksforskning 
foreligger, etter planen innen utgangen av januar.
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter vedtak.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men 
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Iversens tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-038/11 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser positivt på Eigersund kommunes mottak av flyktninger, men
støtter formannskapets innstilling til kommunestyret som lyder slik:

Forespørsel om mottak av 25 flyktninger utsettes til evalueringen fra 
Telemarksforskning foreligger, etter planen innen utgangen av januar.
Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i den første økonomiplan etter 
vedtak.

Vedtaket er enstemmig.

039/11: Godkjenning av protokoll fra felles brukerutvalgs møte 
16.11.11

Forslag til vedtak 23.11.2011:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 16.11.11 godkjennes.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 EDMUND IVERSEN (bru) viste til sak 032/11 – Felles brukerutvalgs innstilling av leder 

og nestleder – og påpekte at det sto feil navn på leder og nestleder i møtebehandlingen. 
Her var Else Marie Schneidereit og Hans Kristian Sahlsten oppført som setteleder/-
nestleder, det rette er Edmund Iversen og Alf Ståle Egelandsdal.
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Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med Iversens merknad.

BRU-039/11 Vedtak:

Protokoll fra felles brukerutvalgs møte den 16.11.11 godkjennes med Iversens merknad.

Vedtaket er enstemmig.

040/11: Møteplan for 2012

Forslag til vedtak 11.11.2011:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

23.11.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-121/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

22.11.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt.

PTU-038/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
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Votering:
Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt.

BRU-040/11 Vedtak:

Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Vedtaket er enstemmig.

041/11: Samarbeidsavtale Eigersund kommune- EIK

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2011:
Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av Formannskapet.

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Under samarbeidsavtalens punkter ang. Egersund Idrettsklubbs ansvar, strykes
følgende punkt:

- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims forslag, til at punkt vedr. forutsetning om at barna kan 

delta på normale fysiske aktiviteter strykes, enstemmig vedtatt.

BRU-041/11 Vedtak:

Vedlagt forslag til samarbeidsavtale godkjennes av felles brukerutvalg med følgende 
merknad:

Følgende punkt, under Egersund Idrettsklubbs ansvar, utgår:
- Det forutsettes at barna kan delta på normale fysiske aktiviteter

Vedtaket er enstemmig.

042/11: Lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, 
idrettsrådet og Egersunds Idrettsklubb (EIK)

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:
Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og Egersunds 
Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 godkjennes av 
Formannskapet.

07.12.2011 Felles brukerutvalg
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Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Tillegg til rådmannens innstilling:
Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Kvassheims tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-042/11 Vedtak:

Fremlagt lokal samhandlingsavtale mellom Eigersund kommune, Idrettsrådet og 
Egersunds Idrettsklubb for en 3-årig periode gjeldende for 2012, 2013 og 2014 
godkjennes av felles brukerutvalg.

Felles brukerutvalg er positive til samhandlingsavtalen.

Vedtaket er enstemmig.

043/11: Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 07.12.11

Referatsaker som legges frem for utvalget 23.11.2011:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 11/30741 U 16.11.2011 Div.mottakere
Kunngjøring - reguleringsendring  
boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 -
Hafsøyveien 84

2 11/31455 I 24.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra fylkets eldreråd  5/11 
av 15.11.11

3 11/31456 I 24.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Protokoll fra fylkesrådet for 
funksjonshemmede 6/11 av 
14.11.11

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
 Nye dokumenter i saken:

- RS 4: Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 –
boligområde

                Svanes, Eigersund kommune, (jnr.:11/31645)
- RS 5: Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for 
                Sjukehusveien-Lagårdsveien, Eigersund kommune (jnr.:11/31751)

----0----

4
Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 – boligområde
                Svanes, Eigersund kommune

ALF STÅLE EGELANDSDAL (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”
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Votering:
Vedtaket er enstemmig.

5
Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for  Sjukehusveien-
Lagårdsveien, Eigersund kommune

ALF STÅLE EGELANDSDAL (bru) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Vedtaket er enstemmig.

----0----

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

BRU-043/11 Vedtak:

Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 – boligområdeSvanes, Eigersund 
kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Melding om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for  Sjukehusveien-
Lagårdsveien, Eigersund kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

044/11: Spørsmål/orienteringer i felles brukerutvalgs møte 07.12.11

Spørsmål/orienteringer i møtet 07.12.2011:

07.12.2011 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

BRU-044/11 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Byggesakssjefen delegert 18.02. – 22.03.12. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalP
.

Jp.st. Saksnr 

'09/1683 17 24.02.2012 MBY TTO BMD 21.02.2012 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 J '079/12 

'11/2226 25 21.02.2012 MBY TTO BMD 21.02.2012 Tillatelse til oppføring av 
garasjeanlegg/carporter gnr.46 bnr. 37 -
byggmester Jostein Ege,Havsøyveien 84 

'12/5786 J '080/12 

'11/2496 7 22.02.2012 MBY MGU BMD 20.02.2012 Tillatelse til tiltak, tilbygg av bolig 
samt tak over kjellerdør gnr.46 bnr. 548 

'12/5837 J '081/12 

'12/164 2 15.03.2012 MBY MGU BMD 21.02.2012 Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring 
av ny enebolig og garasje gnr. 21 bnr. 13, 
tomt nr. 6 

'12/5968 J '082/12 

'10/2393 19 22.02.2012 MBY AGR BMD 22.02.2012 Igangsettingstillatelse for deler av tiltak 
- Grunn- og betongarbeider -
Utvidelse/ombygging gnr. 13 bnr. 1379, 1330 
- Grand Hotell AS, Storgaten 4.6,8 og 10 

'12/5873 J '083/12 

'11/2501 5 22.02.2012 MBY TOG BMD 22.02.2012 Seksjonering gnr. 46 bnr.37 -Havsøyveien 84 '12/6116 J '084/12 

'11/2567 3 22.02.2012 MBY TTO BMD 22.02.2012 Tillatelse til tiltak - carport med bod 
gnr. 46 bnr.978, Skysskaffarstykket 1 B 

'12/6057 J '085/12 

'11/2254 4 22.02.2012 MBY TOG BMD 22.02.2012 Tillatelse til deling gnr. 47 bnr. 89 -
Elisabeth Nygård m.fl. 

'12/5589 J '086/12 

'11/1802 10 24.02.2012 MBY TTO BMD 24.02.2012 Igangsettingstillatelse for oppføring av 
garasje med boligrom gnr. 13 bnr. 1825 -
Fjellveien 6 

'12/4746 J '087/12 

'12/92 5 07.03.2012 MBY TTO BMD 07.03.2012 Tillatelse til tiltak - fasadeendring 
,utskiftning av vindu og oppføring av 
brannstige gnr. 13 bnr. 1705 

'12/6424 J '088/12 

'12/400 2 24.02.2012 MBY TOG BMD 24.02.2012 Tillatelse til deling - gnr. 7 bnr. 679 -
Geir Hjort, Ytstebrødveien 19 

'12/6478 J '089/12 

'11/2335 8 04.02.2012 MBY TTO BMD 28.02.2012 Tillatelse til tiltak - Tilbygg til 
driftsbygning gnr. 121 bnr. 3 - Magne 
Mydland, Grøssfjellveien 70 

'12/4149 R '090/12 
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'08/3142 23 21.03.2012 MBY MAE BMD 28.02.2012 Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen 
og Rune Sletta, Ruskebakken 17. Tillatelse 
til tiltak. 

'12/6771 F '092/12 

'11/857 10 28.02.2012 MBY AGR BMD 28.02.2012 Rammetillatelse til riving av eksisterende 
fritidsbolig og oppføring av bolig og 
avslag på riving av eksisterende båtnaust 
og oppføring av naust - Gnr. 13 bnr. 549, 
Lyngtangen 

'12/6694 J '093/12 

'08/1277 7 28.02.2012 MBY JAV BMD 28.02.2012 Tillatelse til tiltak - grunnarbeider for 
oppføring av garasje 8 bnr. 391 - Rune 
Hovland, Hovlandsveien 88 

'12/6919 J '094/12 

'11/2459 6 28.02.2012 MBY TOG BMD 28.02.2012 TIllatelse til tiltak - Bruksendring gnr. 
13 bnr. 38 - Egersund Pistolklubb, 
Årstadfjellet, Koldalsveien 

'12/260 J '095/12 

'12/471 2 29.02.2012 MBY TTO BMD 29.02.2012 Tillatelse til deling av eiendom gnr. 54 
bnr. 11 - Per Einar Gjermestad 

'12/6893 J '096/12 

'12/469 2 29.02.2012 MBY TTO BMD 29.02.2012 Tillatelse til deling av eiendom gnr. 54 
bnr. 1,3 og 9 - Sverre Gjermestad 

'12/6928 J '097/12 

'12/470 2 29.02.2012 MBY TTO BMD 29.02.2012 Tillatelse til deling av eiendom gnr. 58 
bnr. 13 - Ivar Helland 

'12/6929 J '098/12 

'11/1452 18 01.03.2012 MBY MGU BMD 29.02.2012 Igangsettingstillatelse gnr. 47 bnr. 929 -
K4 delfelt 2 

'12/6988 J '099/12 

'12/348 2 05.03.2012 MBY MGU BMD 01.03.2012 Tillatelse til tilbygg - oppføring av 
tilbygg til eksisterende hus gnr. 12 bnr. 
193 - Nonsfjellveien 33 D 

'12/7145 J '100/12 

'11/2270 9 02.03.2012 MBY AGR BMD 02.03.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Enebolig med kjellerleilighet og garasje 
gnr. 6 bnr. 56 - Petter Olaussen, 
Ytstebrødveien 165 C 

'12/6927 J '101/12 

'11/1632 15 07.03.2012 MBY TOG BMD 07.03.2012 Endring av tillatelse - Tak over 
skogsvirkelager gnr. 48 bnr. 10 - Bio 
Dalane AS, Haganeset 

'12/7228 J '102/12 

'12/27 6 09.03.2012 MBY MGU BMD 07.03.2012 Rammetillatelse, riving av bolig gnr. 13 
bnr. 1691 - Klara L. Thengs Sagland, 
Aabergsgate 3 

'12/7660 J '103/12 

'12/50 2 08.03.2012 MBY MGU BMD 07.03.2012 Tillatelse til tiltak - Makebyttte - areal 
tilsv. gnr. 13 bnr. 2081 deles fra gnr. 13 
bnr. 50 og legges til gnr. 13 bnr. 2083 

'12/7674 J '104/12 

'11/1460 20 07.03.2012 MBY MGU BMD 07.03.2012 Ansvarsrett - Boliger gnr. 47 bnr. 929 -
Litla Langevann boligfelt - K4 

'12/7775 J '105/12 
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'12/294 4 08.03.2012 MBY JAV BMD 08.03.2012 Tillatelse til fradeling - Enebolig gnr. 7 
bnr. 96 - Erik Svendsen, Vadlåsenveien 13 

'12/7791 J '106/12 

'12/294 5 08.03.2012 MBY JAV BMD 08.03.2012 Tillatelse til tiltak - Enebolig gnr. 7 
bnr. 783 (parsell av bruksnummer 96) - Erik 
Svendsen, Vadlåsenveien 13 

'12/7793 J '107/12 

'11/2070 8 08.03.2012 MBY JAV BMD 08.03.2012 Tillatelse til reseksjonering, gnr. 47 bnr. 
965 - Reinsdyrveien 23 

'12/7893 J '108/12 

'11/699 5 24.01.2012 MBY AGR BMD 09.03.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Terasse gnr. 47 bnr. 114 - Leiv Erik 
Skadberg, Egrefjellveien 7 - Varsel om 
ulovlighetsgebyr 

'12/2765 J '109/12 

'11/2484 6 09.03.2012 MBY MGU BMD 09.03.2012 Ansvarsrett - Fasadeendring bolighus gnr. 
47 bnr. 99 -Vidar Tegle, Kvidafjellveien 26 

'12/7926 J '110/12 

'11/2032 14 09.03.2012 MBY MGU BMD 09.03.2012 Ansvarsrett - Bolig gnr. 21 bnr. 82 -
Larsen & Bjørkeland prosjektutbygging, 
Søndre Svanes vei 27 

'12/7935 J '111/12 

'11/1500 24 09.03.2012 MBY AGR BMD 09.03.2012 Endring av tillatelse, godkjenning av 
ansvarsrett - Fasadeendring, bruksendring 
fra tilleggsdel til hoveddel, flytting av 
innkjørsel og oppføring av carport gnr. 12 
bnr. 525 -  Prestegårdsveien 

'12/7463 J '112/12 

'08/1436 36 10.03.2012 MBY TTO BMD 10.03.2012 Igangsettingstillatelse for oppføring av 6-
mannsbolig gnr. 8 bnr.102-Hovlandsveien 102 

'12/6252 J '113/12 

'11/2577 2 10.03.2012 MBY TTO BMD 10.03.2012 Rammetillatelse - tilbygg til bolig gnr. 47 
bnr.280 - Grøne Bråden 13 

'12/8073 J '115/12 

'11/1471 13 15.03.2012 MBY MGU BMD 13.03.2012 Tillatelse til endring av tillatelse -
enebolig og garasje gnr. 21 bnr. 78, Svanes 
boligfelt 

'12/7749 F '116/12 

'11/1968 2 13.03.2012 MBY TOG BMD 13.03.2012 Seksjonering gnr. 49 bnr. 62 
Bjerkreimsveien 32 og 34 

'12/8390 J '117/12 

'11/1658 3 13.03.2012 MBY AGR BMD 13.03.2012 Tillatelse til tiltak/dispensasjon -
Vinterstue i tilknytning til eksisterende 
bolig gnr. 60 bnr. 759 - Øystein Henriksen, 
Tuenveien 4 

'12/8427 J '118/12 

'11/1940 9 14.03.2012 MBY TTO BMD 14.03.2012 Tillatelse til endring - Tomannsbolig gnr. 
48 bnr. 125- Dalane Eiendomsselskap AS, 
Hjortveien 46 

'12/8532 J '119/12 

'10/1968 37 14.03.2012 MBY AGR BMD 14.03.2012 Endring av tillatelse - Bolighus, garasje 
og terrengmurer gnr. 60 bnr. 766 - Ronny 
Helleren, Stokkandveien 3 

'12/8544 R '121/12 
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'11/2414 11 15.03.2012 MBY MGU BMD 14.03.2012 Ansvarsrett - løfteplattform Nordan gnr. 48 
bnr. 30 - Nordan AS avd. Egersund, 
Tengsareidveien 1 

'12/8608 J '122/12 

'11/1218 11 19.03.2012 MBY MGU BMD 14.03.2012 Ansvarsrett - Utvidelse næringsbygg gnr. 13 
bnr. 734 - Bøsenteret AS, Sokndalsveien 140 

'12/8610 J '123/12 

'09/2450 22 19.03.2012 MBY TTO BMD 19.03.2012 Igangsettingstillatelse- rehabilitering og 
tilbygg til bolig gnr. 1 bnr. 4-
Ytstebrødveien 662- Tor Erling Østebrød 

'12/6375 J '124/12 

'11/2426 3 19.03.2012 MBY TTO BMD 19.03.2012 Tillatelse til tiltak - bolig og carport 
gnr. 60 bnr. 679, Terneveien 2 

'12/8860 J '125/12 

'10/1793 40 19.03.2012 MBY MGU BMD 19.03.2012 Igangsettingstillatelse for garasje  gnr. 
12 bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove Haddeland, 
Prestegårdsveien 84 

'12/9090 J '126/12 

'11/2633 4 21.03.2012 MBY MGU BMD 20.03.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 2459 -
Steinar Aamodt, Sagaveien 13 

'12/9352 F '127/12 

'11/2263 12 20.03.2012 MBY AGR BMD 20.03.2012 Rammetillatelse/dispensasjon - Riving samt 
oppføring nytt bolighus med garasje gnr. 7 
bnr. 50 - Akram Abehesht og Hassan Afraz, 

'12/9148 J '128/12 

'11/2508 3 04.02.2012 MBY TTO BMD 21.03.2012 Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig gnr. 
49 bnr. 149 - Anne Thengs Pedersen, Kjeøy 

'12/4150 R '129/12 

'07/3374 16 21.03.2012 MBY MAE BMD 21.03.2012 Søknad om tillatelse til tiltak, gnr. 7 
bnr. 681 - Boysen Eiendom as 

'12/9509 F '132/12 

'09/1992 28 22.03.2012 MBY MGU BMD 22.03.2012 Tillatelse til tiltak -Tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge,Sokndalsveien 917 

'12/9448 F '133/12 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/771
Journalpostløpenr.:
12/9595

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
069/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 17.04.12
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 17.04.2012:

Side 425 av 427



 
 

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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