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 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 
 

 
 
 

BEFARING/ORIENTERINGER: 
 kl 08.20  Avreise fra rådhuset. 

kl 08.30 Sak 114/12 
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Søknad 
om endring av tillatelse. 

kl 09.00 Sak 127/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr. 
22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes 

kl 10.15 Sak 122/12 
Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486 

kl 10.40 Sak 118/12 
Nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland - Dalane 
Energi IKS. Klagebehandling. 

kl 11.15 Sak 117/12 
Tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11. Klagebehandling. 

kl 12.00  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver vei.  
 

 
 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

108/12 
Avgjøres av utvalget: 

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 12.06.12 
 

109/12 
Reguleringsendring Kjeøy, gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig. 
1. gangs behandling. 

 

110/12 
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - ny 1. 
gangsbehandling 

 

111/12 
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - 1. gangsbehandling 

 

112/12 
Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune - Småkraft AS - 
høringsuttale 

 

113/12 Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt  

114/12 
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Søknad om 
endring av tillatelse. 

 

 
Side 1 av 696



 Side 2 av3

115/12 
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Ny 
vurdering av gebyr. 

 

116/12 
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 - 
Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling. 

 

117/12 
Tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, Tengsveien 
11. Klagebehandling. 

 

118/12 
Nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland - Dalane 
Energi IKS. Klagebehandling. 

 

119/12 
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, Lyngtangen 17. Søknad om 
rammetillatelse. Dispensasjonssøknad. 

 

120/12 
Fasadeendring naust - gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3 

 

121/12 
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68 

 

122/12 
Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 
- Magne Gravdal, Møgedalsveien 486 

 

123/12 
Klage - UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-XAutomater 
AS, Gamle Sokndalsvei 53, 

 

124/12 
Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Bakkebø gård, Slettebø 

 

125/12 Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland  

126/12 
Søknad om oppføring av skilt gnr. 13 bnr. 1251 - Egersund 
Investeringsselskap AS, Nytorget 6 

 

127/12 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes 

 

128/12 
Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 14 bnr. 7 og 35 - Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg og Frode Helgeland 

 

129/12 
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning -  gnr 51 
bnr. 2,5 og 7  og 52/19 - Svein Joar Egeland 

 

130/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/20) - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr.9/8  - Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad - 2. gangs behandling 

 

131/12 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/18) - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - gnr./bnr. 9/8  - Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad  - 2. gangs behandling 

 

132/12 
Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og fritak fra kravet 
om salg av to parseller som tilleggsareal  -  gnr./bnr. 5/234  - Harry og 
Margaret Myklebust - klagesak 

 

133/12 
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig - gnr./bnr. 78/7 - Jan 
Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2. 
gangs behandling 
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134/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  

135/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12  

 
 
Egersund, 15. august 2012 
 
 
Bjørn Reidar Berentsen 
Utvalgsleder  

        
Randi S. Haugstad 

       Utvalgsekretær 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/489 98 284 til Randi Haugstad 
 
-  Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 

- Ingen. 
 
 

  
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.08.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1568
Journalpostløpenr.:
12/21283

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
108/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
12.06.12
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 07.08.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 12.06.12 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
240485 Protokoll fra PTU møte 12.06.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 12.06.2012 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til:  16:45  
Sak – fra / til: 088/12 - 107/12 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  
AP – Sæstad, Roger (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)               
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)  
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)  
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
FrP – Skår, Dag Rune (varamedlem) V – Misje, Øyvind (varamedlem) 
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
AP – Ege, Anders (Varamedlem) – sak 97/12 SP – Nodland, Bernt (varamedlem) – sak 89/12 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Konst. kommunalsjef tekniske tjenester Per Steinar Berentsen, byggesakssjef Jarle Valle,   
plansjef Dag Kjetil Tonheim og jordbrukssjef Steinar Nordvoll. 
 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i sakene 94/12, 95/12, 96/12, 100/12, 102/12 og 102/12 fra        
kl. 08.50 

 Vann- og avløpssjef Annbjørg Elve Skofteland og Ådne Iversen fra Mattilsynet orienterte 
om Eigersund kommunes hoveddrikkevannskilde fra kl.11.40 – 12.05 

 Møtestart ble satt til kl.12.15 da det var forsinkelser i forbindelse med befaringen og 
orienteringen. 

 Ny sak 107/12 - Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. -  
114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend – ble enstemmig satt på sakskartet ved møtets start. 

 Sak 102/12 - Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland – ble 
trukket fra sakskartet. 

 
 
 
 
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 

088/12 
Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - 
Krabbevik - 2. gangsbehandling 

 

089/12 
Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling 

 

090/12 
Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, Skadbergstronda 
- 2. gangsbehandling 

 

091/12 
Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik 

 

092/12 
Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket med 
veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien 
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093/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.05.2012  

094/12 
Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51 - 
1.gangsbehandling 

 

095/12 Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. gangsbehandling  

096/12 
Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien, 1. 
gangsbehandling 

 

097/12 
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes - 
1. gangsbehandling 

 

098/12 
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 1. gangbehandling 

 

099/12 
Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen. 1. gangs behandling. 

 

100/12 
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og 
Viggo Mattsson 

 

101/12 
Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig 
og oppføring av bolig, og avslag på riving av eksisterende båtnaust og 
oppføring av nytt naust - Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen 

 

102/12 Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland  

103/12 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av eksisterende 
bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje gnr. 4 bnr. 48 

 

104/12 
Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

 

105/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  

106/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  

107/12 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. -  
114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend - Tilleggssak 
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088/12: Reguleringsendring industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - 
område G - Krabbevik - 2. gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 25.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 

” Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker  gnr. 8 bnr. 36 - område G - 
Krabbevik med kart og bestemmelser datert 12.03.2012 12.06.2012 (fremlagt i møtet) 
vedtas som fremlagt . 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-088/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for industriområde Aker gnr. 8 bnr. 36 - område G - Krabbevik 
med kart og bestemmelser datert 12.06.2012 (fremlagt i møtet) vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

089/12: Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet - 2. 
gangsbehandling  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med 
tilhørende plankart R1 – R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 10.05.2012, 
oversiktstegning B01, plan- og profiltegninger C01 – C05, normalprofiltegning F01 blir vedtatt 
med følgende endring i: 
Kart 

1. Hensynssone – rasfare må vises. 
Bestemmelsene: 

2. ”Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som 
eventuelt ikke kan tas vare på stedet, eller bevares på annen måte må 
registreres/kartfestet og dokumentert for ettertiden.” 

3. ”Før tiltak kan iverksettes skal behov for biotopforbedrende tiltak på fyllingsområdene, 
kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for 
uttale.” 
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4. ”Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før tiltak 
kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.” 

5. ”Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av Gyavatnet 
vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet/ overløpet på dammen, 
med tilhørende konsekvenser for vannstanden i Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak 
skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale.” 

6. ”Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf  Pbl § 12-6. Alle saker i 
”faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 
fagkyndige uttaler.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Koldal (SP) tok sete. 
---- 0 ---- 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-089/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv. 42 langs Gyavatnet med 
tilhørende plankart R1 – R4 i målestokk 1:1000, reguleringsbestemmelser datert 
10.05.2012, oversiktstegning B01, plan- og profiltegninger C01 – C05, 
normalprofiltegning F01 blir vedtatt med følgende endring i: 
Kart 

1. Hensynssone – rasfare må vises. 
Bestemmelsene: 

2. ”Hestedrikker innforbi planområdet skal søkes bevart der det er mulig og de som 
eventuelt ikke kan tas vare på stedet, eller bevares på annen måte må 
registreres/kartfestet og dokumentert for ettertiden.” 

3. ”Før tiltak kan iverksettes skal behov for biotopforbedrende tiltak på 
fyllingsområdene, kantsonen, mot vannet vurderes og tiltak skisseres. Dette skal 
sendes NVE for uttale.” 

4. ”Tiltak i vassdrag må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag før 
tiltak kan iverksettes. Dette skal sendes Rogaland fylkeskommune for uttale.” 

5. ”Før tiltak kan iverksettes skal utfylling i nærheten av dammen i utløpet av 
Gyavatnet vurderes i forhold til om det vill ha betydning for flomforløpet/ 
overløpet på dammen, med tilhørende konsekvenser for vannstanden i 
Gyavatnet og ev. avbøtende tiltak skisseres. Dette skal sendes NVE for uttale.” 

6. ”Innforbi faresone-ras er det forbud mot ny bebyggelse, jf  Pbl § 12-6. Alle saker i 
”faresone ras” skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 
fagkyndige uttaler.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
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Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
090/12: Reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 

Skadbergstronda - 2. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-090/12 Vedtak: 

 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

 
Forslag til reguleringsplan for snuplass på gnr. 4 bnr. 13 og 138, 11 blir vedtatt som 
fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
091/12: Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 

Seksarvågen/Seksarvik  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik  med kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-091/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. - 
Seksarvågen/Seksarvik med kart og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
092/12: Utbyggingsavtale for del av gnr. 13 bnr. 27 - Terlandsstykket 

med veiforbindelse Storevollsveien/Rundevollsveien  
 

Rådmannens forslag til vedtak 13.04.2012: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandsstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, datert 
10.04.12, godkjennes.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-092/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til revidert utbyggingsavtalen mellom Aktiv Eiendomsutvikling AS og Eigersund 
kommune, for utbygging på Terlandsstykket, del av gnr. 12, bnr 2 og gnr. 13, bnr. 27, 
datert 10.04.12, godkjennes.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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093/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
15.05.2012  
 

Forslag til vedtak 18.05.2012: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.05.2012 godkjennes. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
 
 
PTU-093/12 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.05.2012 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
094/12: Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i 

Hafsøyveien 51 - 1.gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008 
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger. 

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse og 
anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold 

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser. 

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes. 
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

”Nytt punkt i rådmannens innstilling:  
   -  Plangrense legges i eiendomsgrensen til Løeåkerveien.” 
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     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-094/12 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt: 

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008 
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger. 

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse 
og anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold 

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser. 

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes. 
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet. 
7. Plangrense legges i eiendomsgrensen til Løeåkerveien. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
095/12: Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 1. 

gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes. 
Bestemmelser 

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau skal være opparbeidet før det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger/tiltak i området.” 

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
4. Endring av §2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 

takform på samme delområder. 
Andre forhold 

5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 
oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.1 
 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
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 BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om sin habilitet da hennes 

foreldre som bor i Dalaneveien 36 har mottatt et brev i saken, men står ikke oppført som 
parter i saken, fvl.§ 6.b. 
LEDER BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) forslo at hun var habil i saken. Planteknisk 
utvalg var enstemmig i dette. 
    ---- 0 ---- 

 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ” Nytt punkt 2, under bestemmelser: 

2. Rekkefølgekrav: ”Offentlig fortau og vei skal være opparbeidet før det blir gitt  
    midlertidig brukstillatelse til første bolig.” 

  
 
Votering: 
Robertsons forslag til nytt punkt 2 vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 2 (KRF + FRP). 
Rådmannens øvrige innstilling vedtatt. 
 
 
PTU-095/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Byggelinje mot nabogrense i A målsettes. 
Bestemmelser 

2. Rekkefølgekrav: ” Offentlig fortau og vei skal være opparbeidet før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse til første bolig.” 

3. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
4. Endring av § 2.1.1. Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme 

takform på samme delområder. 
Andre forhold 

5. Sol/skyggediagram med vurdering i forhold til 46/271, 46/157 og 46/813 må 
oversendes før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.1 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
096/12: Reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - 

Myllarsveien, 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort: 
Kart 

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan. 
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende reguleringsplan 

som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien. 
Bestemmelser 

3. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert etter 
planer godkjent av Eigersund kommune. 
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4. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse. 

Andre forhold 
5. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke  trafikanter 

vil kunne bevege seg til og fra området på en sikker måte med ev. avbøtende tiltak av 
fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til boligbebyggelsen i 
Rundevoll-Hestnes. 

6. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt som 
viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
 
Rådmannen endret sin innstilling slik: 

”Nytt punk under kart:  
  -   Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien 
      være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.” 

 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Nytt punkt under kart: 

-   Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til  
    Myllarsveien.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med endring (tillegg) og Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-096/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring gnr.13 bnr. 574, 46, 2490 m.fl. - Myllarsveien legges ut til 
offentlig ettersyn når følgende endringer er gjort: 
Kart 

1. Snuhank må vises som i gjeldende reguleringsplan. 
2. Byggelinje vises med 5 meter mot Myllarsveien som i eksisterende 

reguleringsplan som viser 5 meter på begge sider av Myllarsveien. 
3. Før det gis ferdigattest skal lekeplassen på gnr.13 bnr.46 og Myllarsveien 

være etablert/opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune 
4. Plangrensen utvides til å omfatte alle areal som grenser til – eller har adkomst til  

      Myllarsveien. 
Bestemmelser 

5. Rekkefølgekrav: Før det gis ferdigattest, skal lekeplass på 13/46 være etablert 
etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

6. Tilføyelse § 9: Terrengbearbeiding skal begrenses til et minimum. En skal velge 
terrengtilpasset bebyggelse. 

Andre forhold 
7. Det må utarbeides en trafikksikkerhetsvurdering i forhold til hvordan myke  

trafikanter vil kunne bevege seg til og fra området på en sikker måte med ev. 
avbøtende tiltak av fagkyndig jfr. at boligområdet ligger inntil ny hovedadkomst til 
boligbebyggelsen i Rundevoll-Hestnes. 
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8. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal det utarbeides fasadeoppriss/snitt 
som viser ny og eksisterende bebyggelse samt eksisterende og ny terrenglinje.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
097/12: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - 

Sannarnes - 1. gangsbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone. 
 
Bestemmelser 

2. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund 
kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 

3. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er 
godkjent av bygningsmyndighetene.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 

nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Anders Ege (AP) tok sete. 

---- o ---- 
 
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo: 
 ”Endring i rådmannens innstilling, planbestemmelsene:  

- Siste setning i § 4.1 Bebyggelse og anlegg, punkt 4.1.2 strykes:  
      Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod.” 

 
 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling, planbestemmelsene: 
    - 7.1.5 tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og når dette  

             kommer i området  
- 7.1.6 samt at kryss mot fylkesvei skal opparbeides og godkjennes av  
        vegvesenet.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag om at siste setning i 4.1.2. (bebyggelse og anlegg) strykes enstemmig 

vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 4.1.2 planbestemmelsene. 
Carlsens forslag til nytt punkt 7.1.5. vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (FRP) 
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Carlsens forslag til nytt punkt 7.1.6 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-097/12 Vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 - Sannarnes legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Kart 

1. Borebrønn for drikkevann skal avmerkes på plankartet med ev. sikringssone. 
 
Bestemmelser 

2. ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende 
vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund 
kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene. 

3. ”Forbruksvannet skal hentes fra borebrønn som er avmerket på 
reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal gjennomgå en rensemetode som er 
godkjent av bygningsmyndighetene.” 

4. Siste setning i § 4.1 Bebyggelse og anlegg, punkt 4.1.2 strykes:   
      Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod. 

5. 7.1.5 tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis og 
 når dette kommer i området  

6. 7.1.6 samt at kryss mot fylkesvei skal opparbeides og godkjennes av  
        vegvesenet. 

 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
098/12: Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 

3 boenheter - 1. gangbehandling  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier. 
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres. 

Bestemmelser 
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

ferdigattest for den 3. boligen. 
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for støytiltak. 

Andre forhold 
5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt før 

planen legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Reguleringsbestemmelsene ble delt ut i møtet da disse var uteglemt ved utsendelsen. 
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     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-098/12 Vedtak: 
 

Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
Kart 

1. Frisiktsone må vises i sin helhet med 3x20m begge veier. 
2. Avstand til veg og nabogrenser påføres. 

Bestemmelser 
3. Rekkefølgekrav: Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis 

ferdigattest for den 3. boligen. 
4. Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for 

støytiltak. 
Andre forhold 

5. Planbeskrivelsen suppleres med de tema som står oppført og som ikke er utfylt 
før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
099/12: Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, Turvei langs 

den gamle Jærbanetraseen. 1. gangs behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2012: 
Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn slik den 
er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 

Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når det 
gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-099/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turvei langs den 
gamle Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig 
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ettersyn slik den er fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 
21.05.12 med følgende endring: 
 
§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 
        Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når det 
        gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
100/12: Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - 

Evelyn og Viggo Mattsson  
 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har 
funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet. 
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-100/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men 
har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
byggeforbudet. 
 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.  

 
Vedtaket er enstemmig, 
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101/12: Klagebehandling - Rammetillatelse for riving av 
eksisterende fritidsbolig og oppføring av bolig, og avslag på 
riving av eksisterende båtnaust og oppføring av nytt naust - 
Gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens dokumenter 
og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klagen ikke tas til følge ettersom det i 
klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 093/11 datert 28.02.12 
opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.   
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-101/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sverre og Marit Reiten og sakens 
dokumenter og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klagen ikke tas til følge 
ettersom det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 093/11 datert 
28.02.12 opprettholdes. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningsloven §§ 28-36. 
 
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.   

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
102/12: Dispensasjon - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, 

Leidland  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan- 
og bygningslovens § 29-4 om minimum 4 meters avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense 
og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak avstandsbestemmelsen. 
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Dispensasjon kan derfor ikke gis. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland.   
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Konst. kommunalsjef Per Steinar Berentsen ba om fritak fra behandling av saken da han har 
vært venn med part i saken i lang tid, fvl. § 6.2 ledd, og trådte ut. 
 
Plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte som rådmann under saken. 
     ---- 0 ---- 
 
På bakgrunn av flere diskusjoner og usikkerheter som kom opp under behandling av saken, ble 
følgende foreslått; 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP): 

”Saken trekkes fra sakskartet.” 
 
 
Votering: 
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-102/12 Vedtak: 
 
 Saken trekkes fra sakskartet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
103/12: Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for riving av 

eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny bolig m/garasje 
gnr. 4 bnr. 48  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon fra 
byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 1.5(tillatt 
BYA), og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt.  
Hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i 
kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen allerede er 
bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens bruk.   
Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig tilsidesatt 
da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², en 
overskridelse på 44 m². 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges for 
universell utforming og oppføres i etasje. 
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Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da 
bygget oppføres i samsvar med teknisk forskrift.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 samt §19. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-103/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hellvik Hus Hellvik AS om dispensasjon 
fra byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplanbestemmelse §§1.2 (plankrav) og 
1.5(tillatt BYA), og har etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som 
omsøkt.  
Hensynet til byggeforbudet i 100 – metersbeltet og hensynet til plankravet i 
kommuneplanbestemmelsene § 1.2 blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen 
allerede er bebygd og omsøkt tiltak ikke endrer dagens bruk.   
Hensynet til størrelseskrav i kommuneplanbestemmelsene § 1.5 blir ikke vesentlig 
tilsidesatt da samlet bebygd areal er ca. 269 m² og kommuneplanen kun tillater 225m², 
en overskridelse på 44 m². 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da boligen tilrettelegges 
for universell utforming og oppføres i etasje. 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.  
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet 
da bygget oppføres i samsvar med teknisk forskrift.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 samt § 19. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
104/12: Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 

B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602  
 

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012: 
Planteknisk utvalg tar saken til orientering. 
 
Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse. 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-104/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg tar saken til orientering. 
 
Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
105/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 12.06.2012  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.05.2012: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/33611 I 15.12.2011 Statens vegvesen 
Skredsikringsplan for riks- og 
fylkesveier i Region Vest 

2 12/15917 X 29.05.2012  
Byggesakssjefen delegert 
30.04.-25.05.2012 

 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsakene. 
     ---- 0 ---- 
 
PTU-105/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
106/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 

12.06.2012  
 

 
Spørsmål/orienteringer i møtet 12.06.2012: 
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
35/12: 
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen med leiligheter som leies ut ulovlig. I 
Stavanger kommune har det kommet frem i media at det er mange ulovlig utleide 
leiligheter. Kjenner byggesaksavdelingen til at dette skjer her i kommunen ? 

 
BYGGESAKSSJEFEN orienterte om saken og viste til kommunens nettside hvor det er 
publisert en sjekkliste for egenkontroll av leiligheter. Administrasjonen vil i tillegg ta 
kontakt med lokalavisen for å publisere dette. 

 
 
 
36/12: 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til at det i forbindelse med 
budsjettbehandlingen ble avsatt kr 250.000,- til utredning energisparing, hvor langt har vi 
kommet når det gjelder dette? 
 
KONST.KOMMUNALSJEF orienterte om at det er foretatt flere oppgraderinger av 
kommunale bygg (Egersundshallen, IBO, Kjerjaneset bo- og servicesenter og 
Kulturhuset), og dette har bidratt til energisparing. 

 
 
 
37/12: 
 ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om det er for korte frister for kommunale anbud. 
 

KONST.KOMMUNALSJEF svarte at to uker skal være tilstrekkelig nok tid til anbud som 
ikke er av de store. Prosjektene må prioriteres. 

 
 
 
38/12: 

BJØRN CARLSEN (H) viste til forrige møte hvor utvalget behandlet en sak hvor en mur  
var oppsatt i en frisiktsone.  I den forbindelse ble spørsmålet om tiltakshavet skulle 
ilegges et gebyr stilt. Er dette blitt gjort? 
 
BYGGESAKSSJEFEN vil sjekke dette. 

 
 
 
39/12: 

BJØRN CARLSEN (H) tok igjen opp situasjonen med hestene som ferdes langs FV 44 i 
Tengsbakkene, og risikoen dette kan medføre dersom det skjer en ulykke mellom bil og 
hest. Har noe skjedd i denne saken? 
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er sendt brev til 
grunneier med kopi til Statens Vegvesen. Dette er statens ansvar da det er ferdsel langs 
en fylkesvei. 
 

 
 
40/12: 

TOR OLAV GYA (SP) viste til dagens orienteringer om Revsvatnet som 
hoveddrikkevannkilde, og spurte om det var mulig å tenke på alternative løsninger med 
tanke på de store kostnadene denne nye hoveddrikkevannskilden ville medføre.  
Medlemmene tar opp saken med sine partier, og så kan saken evt. følges opp i et møte i 
høst. 
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41/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til sak 28/12 av 15.05.12 hvor 
Tor Olav Gya (SP) stilte spørsmål om status for Ramslandsfeltet, og svarte at det nå 
foreligger en sak for formannskapet som skal behandles i møte 14.06.12. 
 
Det ble også gitt svar på sak 32/12 hvor Astrid H. Robertson (H) stilte spørsmål om 
fargevalg i byens vernesone. Her er ikke fargevalg på hus innlagt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

 
42/12: 

KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at Formannskapet 
skal i sitt møte 14.06.12 innstille en søker til stillingen som ny kommunalsjef tekniske 
tjenester.  
 
KONST. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER beklaget også at stillingen som 
byggesaksbehandler over disk ble utlyst.  
 

 
43/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at han hadde gitt tilbakemelding til tiltakshaver (sak 
77/12 - Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 17. 
Klagebehandling) om at garasjen burde flyttes for å få den godkjent. Dette ble avvist av 
tiltakshaver. 

 
 
44/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at i januar 2010 omgjorde Miljøutvalget  
utslippstillatelsen til Aarstad og påla dem å avslutte arbeidet og fjerne oppstuede 
muddermasser i Gaulegsvigen. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet Miljøutvalgets 
vedtak. Aarstad oversendte saken til Sivilombudsmannen med nye/utfyllende 
opplysninger. Sivilombudsmannen ba derfor Fylkesmannen vurdere disse opplysningene 
før Sivilombudsmannen eventuelt ser på saken. Fylkesmannen ba så kommunen og 
Aarstad om uttalelser, og vil nå vurdere de nye opplysningene. Det antas at 
Fylkesmannens vurdering vil foreligge innen kort tid. 

 
 
45/12: 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det er innkommet forandringer på fasader til 
noen naust. Kan byggesakssjefen avgjøre/godkjenne disse endringene, eller vil utvalget 
behandle sakene? 
 
Planteknisk utvalg var enige i at dette var noe byggesakssjefen kunne avgjøre selv. 

 
 
 
46/12: 

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om det er byggefirmaer som 
trekker seg som utbyggere (viser til Hestnesområdet) på grunn av høye priser på 
tomtene. 
 
Dette var helt ukjent for konst. kommunalsjef. 
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PTU-106/12 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

 
107/12: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 

gnr./bnr. -  114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Håkon Øglend konsesjon 
til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 7.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Håkon Øglend må bosette seg på gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund innen ett år. Håkon 
Øglend  må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. Det er 
evigvarende driveplikt på eiendommen.  
 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-107/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Håkon Øglend 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
7.000.000.  
 
Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven:  
Håkon Øglend må bosette seg på gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund innen ett år. 
Håkon Øglend  må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år. 
Det er evigvarende driveplikt på eiendommen.  

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.07.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-49/131
Arkivsaksnr.:
11/2161
Journalpostløpenr.:
12/14135

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Magne Eikanger
Konsulent
51 46 83 18
magne.eikanger@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
109/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Reguleringsendring Kjeøy, gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 
1 fritidsbolig. 1. gangs behandling.
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har utarbeidet forslag til endring av en mindre del av ”Reguleringsplan 
for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder”. Grunnen til at det foreslås 
en endring i en så nylig vedtatt plan, er at det er påvist saksbehandlingsfeil når det gjelder 
gnr. 47, bnr. 131, da planen ble vedtatt i 2007. Rådmannen anbefaler at regulerings-
endringen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om reguleringsendringen skal legges ut til offentlig ettersyn eller 
ikke.

Rådmannens forslag til vedtak 03.07.2012:
Forslag til endring av del av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder” som gjelder gnr. 47, bnr. 131, legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt.
Reguleringsbestemmelsene tilhørende ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand” gjelder også i det området som omfattes av denne planendringen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Reguleringsplanen som bl.a. omfatter Kjeøy ble vedtatt i kommunestyret 12.11.07, etter en 
omfattende planprosess.

17.06.08 behandlet Miljøutvalget i sak 095/08 en klage fra Kåre Tengs-Pedersen på 
reguleringsvedtaket. Klagen gjaldt at det ikke var tatt med en fritidsbolig nr 2 på 
eiendommen. Klager fikk ikke medhold, jf. følgende enstemmige vedtak:
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1. Klagen fra Kåre Tengs-Pedersen, datert 13.03.08, tas ikke til følge da det ikke 
fremkommer noen nye vesentlige opplysninger eller synspunkter som ikke har vært 
kjent tidligere / vært vurdert. Det er også gjennomført megling uten at en har fått 
gjennomslag for en hytte til på denne eiendommen.

2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15.

Det vises for øvrig til punkt 4 ”Historikk” i dette saksforelegget, der det er redegjort for også 
tidligere politisk behandling. 

Andre opplysninger / fakta i saken:

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsendringen på gnr. 49 bnr. 131 ligger der pilen på kartet viser.
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan / kommunedelplan.
På gjeldende kommuneplan er området vist som nåværende fritidsbebyggelse.
Det foreslåtte reguleringsformålet er derfor i samsvar med kommuneplanen. 

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Området omfattes i dag av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsstranda 
med sjøområder”. På gjeldende reguleringsplan er eiendommen vist som byggeområde for 
fritidsboliger / naust, og det er vist 1 fritidsbolig på denne eiendommen.

2.3 Varsling av planoppstart.
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og oppstart er kunngjort i Dalane Tidende. 

I brevet med oppstartvarsel blir to alternative plasseringer av en fritidsbolig nr 2 på denne 
eiendommen skissert.

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

Offentlige merknader

1. Fiskarlaget Vest  Ingen merknad E
2. Barnas representant  Ingen merknad E
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad E
4. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad E
5. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E

Private merknader

6. Kåre Tengs-Pedersen  Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fiskarlaget 
Vest

 De har ingen merknader til endringen. E Tas til etterretning.

2. Barnas 
representant

 Har ingen merknader til endringen E Tas til etterretning.

3. Felles 
brukerutvalg

  Utvalget har ingen merknader til saken. E Tas til etterretning.

4. Fiskeri-
direktoratet

 De er ikke kjent med at det i det aktuelle 
området er fiskeri- og / eller akvakultur-
interesser som skulle kunne bli skade-
lidende som følge av bygging av hytte på 
noen av de alternative plasseringene. De 
har derfor ingen merknader til endringen.

E Tas til etterretning.

5. Fylkes-
mannen  i 
Rogaland

 Fylkesmannens vurdering av de to 
alternativene, er at begge kommer i 
konflikt med strandsonevernet og vil ligge 
som uheldige landskapselementer og 

E Ettersom Fylkesmannen 
ikke vurderer innsigelse 
mot alt. 1, anbefales dette 
alternativet. Det er dette 
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dominerende fra sjøsiden. Alt. 1 vil ligge 
høyere i landskapet og vil derfor bli mer 
dominerende, men er ikke så konfliktfullt 
når det gjelder strandsonevernet. Alt. 2
kommer i direkte konflikt med strand-
sonevernet. I praksis vil en hytte her 
privatisere strandsonen helt ned til sjøen. 
Begge alternativene vil ha som konse-
kvens at noe av den sammenhengende 
grønnstrukturen som eksisterer på Kjeøy 
blir ytterligere splittet opp. 

 Fylkesmannen mener at det er viktig å 
sikre de ledige og tilgjengelige arealene 
ned mot sjøen på Kjeøy. De fraråder at 
det legges inn flere hyttetomter på Kjeøy 
av hensyn til strandsonevernet og for å 
sikre en utbygging som i rimelig grad er 
tilpasset landskapet. De vurderer 
innsigelse til alt. 2.

alternativet som er lagt til 
grunn for endrings-
forslaget.

6. Kåre Tengs-
Pedersen

 Har skrevet flere brev. 15.11.11 påpeker 
han at de foretrekker alternativet 
nærmest sjøen. Påpeker at kommunen 
”ikke står fritt når det gjelder arealbruk” 
for denne eiendommen.

E I seinere møte med 
saksbehandler har 
Tengs-Pedersen sagt at 
de aksepterer alt. 1.

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

4. HISTORIKK.

Gjeldende reguleringsplan har med kun eksisterende fritidsbolig på gnr. 49, bnr. 131. 

Denne saken har en meget omfattende historie som rådmannen finner det riktig å redegjøre 
for i saksforelegget. Denne gjennomgangen konsentrerer seg om det som har skjedd etter 
Kommunestyrets vedtak 12.11.07, men først nevnes det at i perioden 1999 til 2007 sendte 
Tengs-Pedersen flere brev til reguleringsarkitekten for denne reguleringsplanen: Bygg- og 
eiendomsreform AS, samt til kommunen, bl.a. i forbindelse med angjeldende eiendom. 
Brevene gjaldt ønsket om å regulere inn ytterligere fritidsboliger på eiendommene, deriblant 
1 fritidsbolig på bnr. 131. 

Planvedtaket ble kunngjort ved brev av 28.02.08, med 3 ukers klagefrist.  

13.03.08 klaget Kåre Tengs-Pedersen på at det ikke var tatt med en fritidsbolig nr 2 på hans 
eiendom. 

I brev av 03.06.08 skriver Tengs-Pedersen bl.a. at det må bero på en saksbehandlingsfeil at 
det ikke er tegnet inn en fritidsbolig nr 2 på denne eiendommen. Han skriver videre at det må 
foreligge en åpenbart usaklig og vilkårlig forskjellsbehandling i forhold til de eiendommer som 
har fått regulert inn nye hytter. Tengs-Pedersen forventer at kommunen setter i gang en 
prosess med sikte på å rette opp denne feilen. 

Etter at Tengs-Pedersen hadde lest saksdokumentene til møtet i Miljøutvalget 17.06.08, 
skrev han brev til kommunen, datert 16.06.08. Han skriver bl.a. at saksbehandler i 
saksutredningen ikke har gått inn i eller redegjort for saksbehandlingen og hans anførsler 
omkring denne, og at saksbehandler heller ikke har vektlagt noen av alle de skriv Tengs-
Pedersen har sendt til kommunen, slik at Miljøutvalget ikke har tilstrekkelig eller relevant 
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informasjon i saken til å ta standpunkt. Han ber om at saken utsettes dersom klagen ikke tas 
til følge. 

Miljøutvalget behandlet klagen fra Tengs-Pedersen 17.06.08. Vedtaket fremkommer under 
”Eventuell tidligere politisk behandling” i dette saksforelegget. I saksforelegget står det under 
rådmannens vurdering av klagen bl.a. at: ”Rådmannen viser til at søker hadde innspill til 
hytte på sin eiendom i forbindelse med oppstart av planarbeid. Denne ble kommentert i 
forbindelse med førstegangs-behandlingen av planen. Som en konsekvens av bl.a. mange 
innspill, ble planen sendt tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding. Planen som ble levert 
kommunen fra tiltakshaver og som ble lagt til grunn for ny politisk behandling inneholdt ikke 
nye hytter på bnr. 131. I forbindelse med høring sendte tiltakshaver høringsuttaler på dette 
og som ble lagt frem for politisk behandling 13.09.07. Det faste utvalg for plansaker ønsket i 
den forbindelse å legge inn en ny hytte på bnr. 131. Dette ble tatt med i meklingen med 
fylkesmannen uten at kommunen fikk aksept for å legge inn en ny hytte på bnr. 131. Dette 
ble lagt frem for kommunestyret som la meklingen til grunn og det ble derfor ikke lagt inn ny 
hytte på bnr. 131. Rådmannen har forståelse for klagers synspunkt, men utifra at kommunen 
ikke nådde frem gjennom meklingen kan en ikke legge inn nye hytter på eiendommen. En 
vurderer at dette ønsket har fått sin avklaring gjennom planprosessen.”

27.11.08 skrev Tengs-Pedersen til kommunen. Han etterlyser vedtak i Miljøutvalget og 
nevner bl.a. den forskjellsbehandlingen som har skjedd på Kjeøy, og ber rådmannen om å 
bidra til at saken finner en løsning. 

08.12.08 sendte kommunen de 4 klagesakene som ble behandlet i juni, over til Fylkes-
mannen.

13.01.09 bestemte departementet at Fylkesmannen i Vest-Agder skulle være sette-
fylkesmann i denne saken. 

23.01.09 skrev Tengs-Pedersen brev til kommunen. Han etterlyser igjen begrunnelse for 
hvorfor hans nye fritidsbolig ikke er med på reguleringsplanen. Han ber også om en del 
konkrete opplysninger om planprosessen. 

26.01.09 skrev saksbehandler brev til Tengs-Pedersen. I brevet står det bl.a. om 
saksgangen og hva som hadde skjedd så langt i prosessen.

04.03.09 skrev Tengs-Pedersen til kommunen.  I brevet står det bl.a. at kommunens brev av 
26.01.09 ikke gir svar på de spørsmål han hadde stilt til kommunen. Han etterlyser bl.a. et 
notat fra plansjef Tonheim til rådmannen. Samme dato skrev Tengs-Pedersen til 
Fylkesmannen i Vest-Agder. I brevet redegjør Tengs-Pedersen for det han mener er 
hovedpunktene i saken. Tengs-Pedersen skriver at han hadde krav på å få sin sak 
realitetsbehandlet i kommunen. Dette forutsetter at saken er omtalt i dokumentene, i 
saksutredningen, og vedtaket med tilhørende begrunnelse for et eventuelt avslag. Klager 
mente at han var utsatt for usaklig forskjellsbehandling ettersom andre fritidsboliger var 
kommet med gjennom planprosessen. 

Fylkesmannen i Vest-Agder som var settefylkesmann i denne klagesaken, ga ikke Tengs-
Pedersen medhold ved vedtak av 02.06.09. Kommunestyrets vedtak av 12.11.07 ble 
opprettholdt. I saken kritiserer Fylkesmannen kommunen for at det gikk nesten 6 måneder 
fra klagesakene ble behandlet i Miljøutvalget til klagene ble oversendt til Fylkesmannen. 

02.06.10 sendte så Tengs-Pedersen klage til Sivilombudsmannen vedrørende saks-
behandlingen og avgjørelse av reguleringsplanen. I brevet redegjør han for sitt syn på saken. 
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04.08.10 skrev Tengs-Pedersen et nytt brev til Sivilombudsmannen. I dette brevet skrives det 
bl.a. en oppsummering av hovedpunktene i saken og hans hovedkonklusjoner.

20.08.10 skrev Sivilombudsmannen brev til Fylkesmannen i Vest-Agder. I brevet står det 
bl.a. at man ber om at Fylkesmannen bekrefter om det var slik at Fylkesmannen i Rogaland 
satte et øvre tak på antall hytter som betingelse for ikke å fremme innsigelse mot planen. 
Sivilombudsmannen ber også settefylkesmannen forklare hva man mener i forbindelse med
at avgjørelsen om ikke å ta med ønsket fritidsbolig på bnr. 131 synes ”å bygge på relevante 
og saklige hensyn.” Det stilles også spørsmål om en ny hytte på klageres eiendom er mer 
konfliktfylt i forhold til strandsoneinteresser enn andre eiendommer på Kjeøy. Dersom det er 
riktig at Fylkesmannen i Rogaland satte et øvre tak på antall hytter på Kjeøy totalt sett, bes 
Fylkesmannen om å kommentere om det i så tilfelle burde vært iverksatt en prosedyre for 
utvelgelse av hytter som skulle ut av planen.

I sitt tilsvar skrev Fylkesmannen i Rogaland 17.10.10 bl.a. at grunnlaget for innsigelsen var at 
reguleringsplanen la opp til en for omfattende utbygging i strandsonen, både når det gjelder 
hytter og naust / brygger. Innsigelsen ble trukket etter drøftelser med kommunen, etter at 
byggepresset i strandsonen samlet sett ble vesentlig redusert. Drøftingsresultatet med 
kommunen var et kompromiss mellom kommunen og Fylkesmannen, og viser i praksis hvor 
langt Fylkesmannen var villig til å gå når det gjelder å åpne for nye byggetiltak i strandsonen. 
Det står videre i svaret at i ettertid vurderte kommunen å legge inn 2 hytter til ut over det som 
låg i kompromisset. Dette var 2 hytter som Fylkesmannen ikke kunne akseptere i forhold til 
en samlet vurdering av presset på strandsonen, og disse ble heller ikke lagt inn i planen. 
Drøftingsresultatet var så tydelig og detaljert, at det hadde som konsekvens at det ikke 
kunne åpnes for nye hytter / naust ut over det kommunen og Fylkesmannen ble enige om. 
En oppfølging av drøftingsresultatet ble i praksis en betingelse for ikke å fremme innsigelse, 
skriver Fylkesmannen i Rogaland.

Sivilombudsmannen skrev en uttalelse til klagen fra Tengs-Pedersen, i brev av 07.04.11. I 
denne uttalelsen står det bl.a.: ”Jeg vil bemerke at hensynene som blir vektlagt, må være 
saklige ut fra reguleringsmessige formål. Det kan ikke være tvil om at strandsonehensyn i så 
måte er både relevante og saklige. Det må imidlertid også stilles krav om at hensynene er 
konkret forankret i den enkelte sak, sammenlign for eksempel sak inntatt i ombudsmannens 
årsmelding for 2005 s. 268 (Somb-2005-73). I så måte er saksdokumentene i saken her lite 
opplysende. Jeg kan ikke se at det er redegjort for konkrete vurderinger som begrunner 
hvorfor det ikke ble innregulert noen hytte på klagers eiendom. Det er heller ikke gitt noen 
beskrivelse av hva som eventuelt adskiller klagerens eiendom fra eiendommene hvor hytter 
ble innregulert kort tid før i den samme planprosessen. Det synes noe uklart hvorfor Kåre 
Tengs-Pedersens hytte ikke ble foreslått innregulert på et tidligere stadium. Når det i 
realiteten ble satt et øvre tak for hytter da Fylkesmannen i Rogaland trakk sin innsigelse 12. 
juli 2007, kan det fremstå som tilfeldig at Tengs-Pedersens hytte ikke ble innregulert. Som 
fremhevet blant annet i ombudsmannens uttalelse 26. mars 2009 (SOM-2008-985), vil 
kravene til begrunnelsens innhold variere med behovet i den enkelte saken. I saken her –
hvor klager ved flere anledninger og over et lengre tidsrom hadde henvendt seg til 
kommunen – var det ytterligere foranledning til å begrunne konkret hvorfor det aktuelle 
hyttepunktet ikke ble innregulert. Fravær av konkret begrunnelse i denne saken må anses 
som en mangel ved vedtaket. Mangelen er egnet til å så tvil om avgjørelsen er truffet på et 
saklig grunnlag. Jeg ber om at saken behandles på nytt.”

18.10.11 behandlet Fylkesmannen i Rogaland saken på nytt, etter oppfordring fra 
Sivilombudsmannen. Fylkesmannen legger Sivilombudsmannens uttalelse til grunn for sin 
nye vurdering av saken. Det står bl.a.: ”Kommunen og Fylkesmannen i Vest-Agder som 
klageinstans har ikke gitt en konkret begrunnelse for hvorfor Tengs-Pedersens ønske om en 
hytte på sin eiendom ikke ble etterkommet, og det foreligger dermed saksbehandlingsfeil.”
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Fylkesmannen konkluderer med at saksbehandlingsfeilen kan ha virket bestemmende inn på 
innholdet i kommunens planvedtak og deres vedtak av 02.06.09, og at det dermed foreligger 
en ugyldighetsgrunn. Ugyldigheten rammer kun den delen av vedtaket som medfører forbud 
mot å oppføre en ny hytte på bnr. 131, samt settefylkesmannens stadfestelse av dette 
vedtaket. I brevet står det videre bl.a.: ”Kommunen bes når saken behandles på nytt sørge 
for å vurdere konkret om det bør reguleres inn en ny hytte på Tengs-Pedersens eiendom. 
Hvis kommunen ønsker en slik reguleringsendring må den vurdere om og eventuelt i hvilken 
grad det kreves høring og offentlig ettersyn. Kommunen bør uansett avklare med 
Fylkesmannen i Rogaland hvordan en eventuell ny hytte på Tengs-Pedersens eiendom stiller 
seg i forhold til innsigelse.”
Fylkesmannen fatter følgende vedtak:
”Under henvisning til begrunnelsen over opphever Fylkesmannen vårt vedtak av 02.06.2009 
og kommunestyrets reguleringsvedtak av 12.11.2007 delvis. Det vil si at den del av vedtak 
av 12.11.2007 som medfører forbud mot å oppføre en ny hytte på gnr. 49 bnr. 131, samt vår 
stadfestelse av denne del av vedtaket oppheves. Nevnte del av saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling.”

Kåre Tengs-Pedersen påklaget Fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 18.10.11. 
Begrunnelsen for klagen var at Fylkesmannen kun hadde opphevet en del av kommunens 
reguleringsvedtak. Dersom Fylkesmannen i Rogaland sitt øvre tak for antallet hytter ble 
opprettholdt, krevde klager at hele reguleringsplanen skulle oppheves.

Miljøverndepartementet behandlet klagesaken 02.03.12. I brev til klager skriver de at klagen
ikke tas til følge. Fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 18.10.11 stadfestes.

5. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet for reguleringsendringen begrenser seg til gnr. 47, bnr. 131 på nordøstre del av 
Kjeøy. Hele planområdet dekker et areal på om lag 3,7 daa. På denne eiendommen er det i 
dag 1 fritidsbolig.

6. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Det er foreslått 1 ny fritidsbolig på dette bruket. Den nye fritidsboligen er vist med 
byggegrense og plassering tilsvarende det som gjelder tilsvarende nye fritidsboliger på 
Kjeøy. Det bemerkes at ny fritidsbolig på eiendommen sør for angjeldende plassering, bnr. 
168, er plassert minst 10 m fra grensen mellom de to eiendommene, slik at det ikke blir noen 
konflikt når det gjelder avstanden mellom bygningene, slik plasseringen på gjeldende 
reguleringsplan kan gi inntrykk av.

Hele planområdet er foreslått regulert til byggeområde for fritidsboliger og uteoppholdsareal, 
tilsvarende det som finnes på gjeldende reguleringsplan.

6.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er en fritidsbolig på denne eiendommen fra før. Denne ligger øst på eiendommen, nær 
sjøen.

6.2 Ny bebyggelse i planen
Det er foreslått en ny fritidsbolig i planområdet. Kravene til nye fritidsboliger fremkommer i 
reguleringsbestemmelsene for ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastranda med sjøområder.”

Saksbehandlers vurderinger:

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 
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temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. 

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

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

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at tiltaket kan 
anbefales. 
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 rekkefølge-
krav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og 
det blir ikke lagt inn i planen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette 
ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke 
legges inn.

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Disse forholdene dekkes på samme måte som øvrige nye fritidsboliger på Kjeøy.

7.2 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

ULYKKE I AV-/PÅKJØRSLER X 1 1 GRØNN IVARETATT I 

PLAN OG 
BESTEM-
MELSER

ULYKKE MED 

GÅENDE/SYKLENDE 

X 1 1 GRØNN

ANDRE ULYKKESPUNKTER X 1 1 GRØNN

BYGGELINJE MOT VEG X 1 1 GRØNN

7.3 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

VANN X 1 1 GRØNN

AVLØP X 1 1 GRØNN

7.4 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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. Reguleringsbestemmelsene § 5.4: 
”Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal framføres i jordkabel.”

7.5 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

AVFALLSBEHANDLING X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

KAN HENSYN TIL  TILGJENGELIG/ 
UNIVERSELL UTFORMING
IVARETAS

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

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.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

ELVEFLOM / STORMFLO / HØY 
VANNSTAND / BØLGESLAG

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

STØV OG STØY X 1 1 GRØNN IKKE KJENT.

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

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

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.

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

VINDUTSATTE OMRÅDER X 1 1 GRØNN

NEDBØRUTSATTE OMRÅDER X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

RADONGASS X GRØNN IKKE KJENT. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

HØYSPENT/MAGNETFELT X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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RISIKOFYLT INDUSTRI MM 
(KJEMIKALIE / EKSPLOSIV, OLJE /
GASS, RADIOAKTIV)

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

VEI, BRU, KNUTEPUNKT X 1 1 GRØNN

HAVN, KAIANLEGG X 1 1 GRØNN

SYKEHUS/-HJEM, KIRKE / BRANN

/ POLITI / SF

X 1 1 GRØNN

FORSYNING KRAFT, VANN X 1 1 GRØNN

FORSVARSOMRÅDE/ 
TILFLUKTSROM

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

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.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vassdrag

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – METERS BELTET FRA 
SJØ/50-M BELTET FRA SJØ OG 
VASSDRAG

X 1 1 GRØNN TILTAKET BLIR 
LIGGENDE CA 50 M FRA
SJØEN, MEN MED 
BYGNINGER MELLOM 
SJØEN OG TILTAKET.

VASSDRAGSOMRÅDER INKL. 
DRIKKEVANNSKILDER /
RESTRIKSJONSOMRÅDER

X 1 1 GRØNN

Planlagt tiltak ligger i 100-metersbeltet, men det ligger flere bygninger mellom strandlinja og 
planlagt tiltak.
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12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

SÅRBAR FLORA/INNGREPSFRIE 
OMRÅDER

X 1 1 GRØNN

SÅRBAR FAUNA / FISK /

LEVEOMRÅDE FOR RØDLISTART

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

VILTOMRÅDE X 2 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

LANDBRUK / KJERNEOMRÅDE 

FOR JORDBRUK / SKOGBRUK

X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

LANDSKAPSVERN/ESTETIKK X 1 1 GRØNN

VAKRE LANDSKAP X 1 1 GRØNN

Ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Foreslått byggegrense gjør at planlagt bygning ikke 
kommer på høyden.

12.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

TERRENG X 1 1 GRØNN IVARETATT I 

PLAN OG 
BESTEM-
MELSER.

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

VEGETASJON OG MARKSLAG X 1 1 GRØNN IVARETATT I 
PLAN OG 
BESTEM-
MELSER.

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

LOKALKLIMA X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

MILJØKONSEKVENSER X 1 1 GRØNN IVARETATT I 

PLAN OG 
BESTEM-
MELSER.

En kan ikke se at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser ut over de 
som allerede er omtalt ovenfor.
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12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke fremkomet noe så langt i planprosessen som en kjenner til.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Området er sør- og vestvendt  med gode solforhold. Ingen negative innvirkninger for naboer.

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

Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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 innenfor
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”.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

NATURMANGFOLD X 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

15. MØTE MED TENGS-PEDERSEN.
I mai 2012 gjennomførte saksbehandler et møte med Kåre Tengs-Pedersen på hans initiativ. 
I dette møtet ga Tengs-Pedersen uttrykk for at de hadde bestemt seg for de ikke ville klage 
på vedtaket dersom planbehandlingen medførte at de får regulert inn en ny fritidsbolig på det 
alternativet som ligger lengst vest på eiendommen.
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16. FORESLÅTT PLASSERING SETT I FORHOLD TIL ANDRE NYE FRITIDS-
BOLIGER PÅ KJEØY.

Den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2007 inneholdt 22 nye fritidsboliger på Kjeøy. De 
aller flest av disse ligger med byggegrense minst 20 m fra sjøkanten, men det er 2 
byggegrenser som ligger nærmere sjøkanten enn dette. Dette gjelder to nye fritidsboliger på 
bnr. 32 og 157 nordvest på Kjeøy. Den foreslåtte nye fritidsboligen på bnr. 131 får 
byggegrense om lag 50 m fra sjøkanten, og det blir liggende fritidsboliger mellom denne og 
sjøen, slik at den vil ikke påvirke allmennhetens atkomst til og i strandsona.

Med den byggerensen som er foreslått, vil ikke den nye fritidsboligen bli liggende noe mer i 
silhuett enn flere av de øvrige nye fritidsboligene på Kjeøy. Den vil heller ikke bli et mer 
dominerende tiltak enn andre nye fritidsboliger på Kjeøy.

17. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsendringen ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. 

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

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:
Forslag til endring av del av reguleringsplan for ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder” som gjelder gnr. 47, bnr. 131, legges ut til 
offentlig ettersyn etter at følgende endringer er utført på plankartet:
1.

Reguleringsbestemmelsene tilhørende ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand” gjelder også i det området som omfattes av denne planendringen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
197458 To alternative plasseringer for ny fritidsbolig på situasjonskart og på reguleringsplan
197462 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med alternativ lokalisering av ny fritidsbolig.pdf
199929 Uttalelse til reguleringsendring Tengs gnr. 49 bnr. 131
201712 Merknader vedrørende regulering av gnr. 49 bnr. 131
201713 Kart

202183
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 -
fortetting med 1 fritidsbolig

203118 Uttalelse vedrørende reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131

207010
Svar på forespørsel om reguleringsendring/fortetting hytter på gnr. 49 bnr. 131 -
Kjeøy

208506 Vedrørende reguleringsplan gnr. 49 bnr. 131
233755 KJEØY REGULERINGSPLAN.pdf
233756 kJEØY TEGNFORKLARING.pdf
233757 Kjeøy Reguleringsbestemmelser.pdf
236554 Kjeøy Layout1 (1) - reguleringskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 X 18.10.2011 Vedtak - Fylkesmannen i Vest Agder

1 U 24.10.2011

TENGS-PEDERSEN 
KÅRE; 
TENGS-PEDERSEN 
HERMAN; 
TENGS-PEDERSEN 
BEATE; 
TENGS-PEDERSEN 
ALF; 
SKAARA HENNING; 
HOVLAND RUNE 
FARDAL; 
ASBJØRNSEN KJELL 
MAGNHART; 
ALBRETSEN SOLVEIG 
LOUISE; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverkets 
hovedkontor; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 49 bnr. 
131 - fortetting med 1 fritidsbolig
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Naturvernforbundet i 
Rogaland; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

3 X 24.10.2011
To alternative plasseringer for ny fritidsbolig på 
situasjonskart og på reguleringsplan

5 I 07.11.2011 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsendring Tengs gnr. 49 bnr. 
131

7 I 15.11.2011 Kåre Tengs- Pedersen
Merknader vedrørende regulering av gnr. 49 bnr. 
131

6 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting 
med 1 fritidsbolig

9 I 22.11.2011
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Uttalelse vedrørende reguleringsendring gnr. 49 
bnr. 131

10 I 03.01.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Svar på forespørsel om 
reguleringsendring/fortetting hytter på gnr. 49 
bnr. 131 - Kjeøy

11 I 04.01.2012 Kåre-Tengs Pedersen Vedrørende reguleringsplan gnr. 49 bnr. 131

12 I 05.01.2012 Kåre Tengs- Pedersen
Ad sak vedr. regulering av gnr. 49 bnr. 131 -
klagesak for miljøverndepartementet

13 I 20.02.2012 Kåre Tengs Pedersen
Sak vedrørende reguleringsplan av gnr. 49 bnr. 
131

14 I 02.03.2012 Miljøverndepartement
Klage over omgjøringsvedtak fra Fylkesmannen i 
Vest-Agder - reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131

15 I 20.04.2012 Kåre Tengs Pedersen Purring - sak vedr. regulering av gnr. 49 bnr. 131

16 U 24.04.2012 Kåre Tengs Pedersen
Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting 
med 1 fritidsbolig

18 X 29.06.2012 Magne Eikanger Oversendelse av reguleringsplankart Kjeøy

Parter i saken:
            
N ALBRETSEN 

SOLVEIG LOUISE
HUSABERGBAKKEN 
89 A

4032 STAVANGER

N ALBRETSEN 
SOLVEIG LOUISE

HUSABERGBAKKEN 
89 A

4032 STAVANGER

N ASBJØRNSEN KJELL 
MAGNHART

AUSTRÅTTVEIEN 40 4306 SANDNES

N HOVLAND RUNE 
FARDAL

REINSDYRVEIEN 25 4370 EGERSUND

N SKAARA HENNING FJELLSTEDVEIEN 28 4370 EGERSUND
TENGS-PEDERSEN 
ALF

STÅLE 
KYLLINGSTADS VEI 2 
B

4317 SANDNES

TENGS-PEDERSEN ASPERHOLEN 63 4329 SANDNES
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BEATE
N TENGS-PEDERSEN 

BEATE
ASPERHOLEN 63 4329 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
HERMAN

AUSTRE TJØRNVEI 
10

4317 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

LEILIGHET 
143,ROALD 
AMUNDSENS GATE 
28 C

4307 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

LEILIGHET 
143,ROALD 
AMUNDSENS GATE 
28 C

4307 SANDNES
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Alt. 1

Alt. 2
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 49 bnr. 
131 - fortetting med 1 fritidsbolig

Vår ref.: 11/31626 / 11/2161 / PL-, FA-L12, GBR-49/131 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 7 – Forespørsel om reguleringsendring gnr.49 bnr.131 – fortetting med 1 
            fritidsbolig

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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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 03.01.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Forespørsel om reguleringsendring/fortetting hytter på 49/131 Kjeøy 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

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

Telefaks 51 46 80 39 

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

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

  _____  

Fra: morten.sageidet@fmro.no [mailto:morten.sageidet@fmro.no] 
Sendt: 3. januar 2012 12:47
Til: post@eigersund.kommune.no
Emne: Forespørsel om reguleringsendring/fortetting hytter på 49/131 Kjeøy

Eigersund kommune                                                             
Stavanger 3. januar 2011
                                                                                   Vår ref:  2008/11178

Deres ref: 11/28600 / 11/2161 / PL-, FA-L12, GBR-49/131
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Forespørsel om reguleringsendring/fortetting hytter på 49/131 Kjeøy 

Vi viser til kommunens forespørsel i saken datert 24.10.2011.

Fylkesmannens vurdering av de to alternative hytteplasseringene er at begge kommer i konflikt 
med strandsonevernet og vil ligge somuheldige landskapselement og dominerende fra sjøsiden. 
Alternativ 1 vil ligge høyere i landskapet og vil derfor bli mer dominerende. På den andre siden 
vil ikke dette alternativet være så konfliktfult i forhold til strandsonevernet. 

Alternativ 2 vil derimot komme i direkte konflikt med strandsonevernet. I praksis vil en hytte her 
privatisere strandsonen helt ned til sjøen, og på den måten stenge allmennheten ute fra dette 
området. Begge alternativene vil ha som konsekvens at noe av den sammenhengende 
grønnstrukturen som eksisterer på Kjeøy blir ytterligere splittet opp. Dette fører til at det blir 
vanskeligere å ta seg fram på Kjeøy, og bruke øya som et område for friluftsliv og opplevelse.

Slik Fylkesmannen ser det vil det være viktig for fremtiden å sikre de ledige og tilgjengelige 
arealene ned mot sjøen på Kjeøy, og unngå ytterligere privatisering. Vi vil som utgangspunkt 
frarå at det legges inn flere hyttetomter på Kjeøy av hensyn til strandsonevernet og for å sikre en 
utbygging som i rimelig grad er tilpasset landskapet. Fylkesmannen vil vurdere innsigelse til 
alternativ 2, siden dette alternativet kommer i direkte konflikt med strandsonevernet.

Vennlig hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Morten Sageidet

senioringeniør

T: 51 56 87 00
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postmottak@fmro.no <mailto:postmottak@fmro.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :PL-19760008, 
FA-L12, GBR-8/100
Arkivsaksnr.:
11/89
Journalpostløpenr.:
12/16791

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
110/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

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

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra tre enebolig til 3 
to-mannsboliger med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst er levert inn til 
ny førstegangsbehandling. Ved forrige behandling vedtok PTU noen endringer og disse er 
utført av tiltakshaver. Utbyggingsavtale er ikke lagt frem, men tiltakshaver har skriftlig 
akseptert at slik avtale skal inngås jfr. vedlegg. 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 10.08.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012
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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. Kun 
merknader til utvidelse av plangrense i henhold til TU vedtak er lagt ved i denne omgang. De 
andre er lagt ved i forbindelse med forrige behandling.

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
8. Gunhild Bårdsen  Merknad O
9. Stig Øglend  Merknad O

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 

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.
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at grenseverdiene for 
støyikke overskrides (MD 
T-1442).

 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- og
sårbarhetsundersøkelse. 
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 

J Denne er videreført som i 
gjeldende plan og ligger utenfor 
planområdet.
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behov for lekeareal.

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.

7. Gunhild Bårdsen  Protesterer mot at 
frisiktfeltet legger 
begrensinger på hennes 
eiendom.

N En viser til at det ikke er vist 
frisiktlinje tidligere i planen, men at 
dette er fornuftig å ivareta bl.a. av 
hensyn til trafikksikkerhet. En 
legger derfor ikke opp til å fjerne 
denne.
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 Stiller spørsmål ved om 
hvordan ny utbygging 
med medfølgende trafikk 
vil påvirke trafikkbildet jfr. 
at deler av lekeplassen 
nå kan benyttes som 
tilkomstvei.

 Protesterer på at 
adkomsten til nevnte 
tomter endres fra 
Auglendsveien til 
Hamraneveien.

O

N

En viser til at eksisterende 
reguleringsplan viser veien inn 
som felles adkomst og offentlig 
vei. Slik at uansett ville utbygging 
kunne medført økt trafikk forbi 
lekeplassen. En viser til at dette 
ikke er en gjennomkjøringsvei og 
at det samlede trafikkbildet endrer 
seg lite for Hamraneveien. Det er 
kun kjøring til og fra de 6 boligene 
som vil bruke veien. Leke-
plassarealet blir i liten grad berørt.
En tar dette til orientering, men 
vurderer det som fornuftig å ikke 
ha mer trafikk direkte ut på 
Auglendsveien. Dette er 
hovedferdselsåren til Aker. En 
legger derfor opp til at trafikken til 
og fra de nye boligene går via 
Hamraneveien. En vurderer det 
som fornuftig rent trafikkmessig.  

8. Tove og Arnfinn 
Øglend (brev 03. juni)

 Eier av gnr.8 bnr. 217, 
Hamraneveien 23, klager 
med dette på vedtak om 
utvidelse av plangrensen 
og viser til 5 kulepunkt jfr. 
vedlegg.  De påpeker på 
dette grunnlag at en 
justering av plangrensen 
ikke er i tråd med varsel 
om regulering og klart 
avviker fra intensjonen i 
gjeldende  
reguleringsplan.  Etter vår 
vurdering kan vi ikke se 
noen annen løsning enn at 
planbegrensningen må 
opprettholdes slik den 
opprinnelig var varslet.

N Tiltakshaver har gjennom eget 
brev varslet justert planområdet i 
tråd med PTU vedtak. Dette skulle 
således være ivaretatt jfr. kravene 
og at det er innkommet 
merknader. Dette er en 
reguleringsendring og der 
hensikten er å endre gjeldende 
reguleringsplan på noen punkt. 
Dette vil således også være 
innforbi rammene av PBL forutsatt 
at de prosessuelle reglene blir 
fulgt.  En vurder ikke at det i 
kulepkt 1-5 fremkommer forhold 
som tilsier at en foreslår endringer 
i PTU vedtaket. Når det gjelder 
valg av adkomst har en diskutert 
dette som en del av 
planprosessen og en vurderer at 
det fremlagte forslaget løser dette 
på en tilfredsstillende måte. Det er 
i gjeldende reguleringsplan vist 
felles avkjørsel frem til 8/100 og 
det er denne en nå benytter seg 
for å knytte de to andre tomtene til.
Gjeldende reguleringsplan vises 
således en adkomst til 
Hamraneveien fra denne tomten.
En vurderer det som fornuftig å 
samle adkomsten til disse tomtene 
istedenfor å ha to. Når det gjelder 
frisikt viser en til kommentarer 
knyttet til uttale fra Bårdsen. Det 
en ev. kan vurdere er hvor stor 
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frisiktlinjen skal være jfr. at farten i 
området vurderes å være lav.
Dette vil måtte gjøres før planen 
fremmes for endelig behandling.

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. 

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 i følge tiltakshaver. 

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
ifølge tiltakshaver. 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.

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. Følgende 
bestemmelse skal ifølge 
tiltakshaver ivareta hensynet til 
naboene i forhold til størrelse 
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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.” Rådmannen 
vurderer dette til å kunne bli for dominerende for naboer jfr. at tiltakshaver argumenterer med 
at en fjerner eksisterende bebyggelse som ligger nærme naboer, og dette harmonerer dårlig 
med at en samtidig åpner opp for en plassering 1 meter fra naboeiendom og høyde på 5,5 
m. Dette gjelder bl.a. i forhold til 8/217. En vurderer i utgangspunktet at garasjer i dette 
området best vil ivareta hensynet til naboer ved å være en del av boligene og at maksimal 
høyde ikke bør være over 4 meter.. Dette er en vanlig høyde på garasjer uten målbart loft.
Punktet om frittliggende garsjer fjernes Dette er endret i justerte bestemmelser datert 
07.06.12.

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. Det er 
tilføyd at boligene skal ha like takutforming i justerte bestemmelser datert 07.06.12.

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til Hovlandsveien.
Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan slik en vurderer det. 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.   

5.3.1 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. 

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.
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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. 

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.

 
Side 73 av 696



11

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.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt

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

Rådmannen viser til at en har justert bestemmelsene slik at garasje ikke kan etableres i strid 
med byggelinjen jfr. at tiltakshaver bruker fjerning av eksisterende bebyggelse som argument 
i forhold til endring av sol og utsikt. En vurderer at dersom en åpner opp for å etablere 
garasjer inntil nabogrensen, vil en ikke oppnå det som står i planbeskrivelsen. Det bør være 
samsvar mellom beskrivelse, konsekvenser og plan. 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. Det 
er en forsiktig utbygging jfr. størrelsen på tomtene.

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.
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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”.

Tiltakshaver har skriftlig bekreftet at en ønsker å få utarbeidet utbyggingsavtale. 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

Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.

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 ønsker 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
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233272 Bestemmelser datert 07.06.12
233205 Ny plan m lekeplass.pdf
233206 Utbygningsavtale - bekreftelse fra Oddvar.pdf
233207 Kommentar til nabomerknader 04.06.12.pdf
232599 Merknader til utvidelse av plangrense.pdf
229182 Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - merknader

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 fra Geir Magne Lædre

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

14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 

Varsel/informasjon om befaring
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Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

16 I 16.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsplan gnr. 8 bnr. 100 m.fl -
Hamraneveien

17 I 03.06.2012 Stig Øglend
Merknad til utvidelse av planområde i forbindelse 
med regulering av gnr 8 bnr 100 m/fl -
Hamraneveien.

18 I 06.06.2012 Petter E. Seglem
Justert forslag til reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl etter PTU 
vedtak.

21 I 15.06.2012
Kirsten og Geir Magne 
Lædre

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

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
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
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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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 skal ha like takutforming og kan ha saltak, valmtak, 
pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, henholdsvis 9 og 7 
meter. 

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 være del av boligen med maksimal gesims og mønehøyde på 2,5 
og 4,0 meter. Det skal i tillegg til garasje være en ekstra biloppstillingsplass per 
bolig, nødvendigvis ikke på egen tomt, men innenfor planen. Garasjens utforming, 
form og farge, skal tilpasses boligene.     

    
§ 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 07.06.12 
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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

Turveg

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3 Grønnstruktur

Lekeplass

Hensynssonegrense

Regulert frisiktslinje
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Petter E Seglem 
Basthaugv. 10, Leidland 
 
4370 EGERSUND 
 
 
 
 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.: Tove og Arnfinn Øglend 03. juni 2012 
 
 
 
 
Merknader til utvidelse av plangrense i for reguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8 
bnr 100m/fl 
 
Viser til mottatte brev ”Reguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m/fl. Vedtak 
planteknisk utvalg – utvidelse av plangrense” av 11.05.12. 
 
Ettersom sendte merknader i forbindelse med varsel om regulering av mottaker ”synes noe 
uoversiktlig” forsøker vi denne gangen å formulere merknadene enklere.  
 
Som eier av gnr.8 bnr. 217, Hamraneveien 23, klager vi med dette på vedtak om utvidelse av 
plangrense. Dette basert på flere vesentlige faktorer: 

 I oppstartsmøtet mellom Prosjektil v/ Laila Engen og Eigersund kommune v/Dag 
Kjetil Tonheim den 11/1-2011 (Møtereferat 111026.001 Detaljregulering for 
Hamraneveien) fremkommer det at Vegsjefen i Eigersund kommune anbefaler at det 
opprettes adkomst fra Hovlandsveien. 

 Gjeldende reguleringsplan for området har, som tidligere anmerket, en regulert 
adkomst til eiendommene over gnr 8 bnr 48 og via Hovlandsveien. I saksfremlegget 
fra planutarbeider Pete E. Seglem står det under kommentar i punkt 5 i dokumentet 
”Beskrivelse av reguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m/fl”: ”stikkveien 
er allerede regulert/opparbeidet i dag, som bl.a. adkomst til både lekeplass og 
boligtomt”. Dette en feilaktig opplysning. Veien er regulert og opparbeidet som 
adkomst til den tilliggende kommunale lekeplassen. Gnr. 8 bnr. 100 har ingen 
innregulert adkomst via denne veien.  

 I tillegg til gjeldende reguleringsplan underbygges forrige punkt også av skriv fra 
Eigersund kommune v/Oddvar Randen datert 21/11-1977 og sak 871/78 
”Refusjonsberegning for vann- og kloakk i Fuglodden samt for opparbeidelse av 90 m 
av Hamraneveien med tilhørende vann- og kloakkledninger.” i protokoll fra 
Eigersunds bygningsråds møte 12.9.1978 med vedtak fattet i Eigersunds 
kommunestyre den 18.12.1978. Det fremkommer her at gnr. 8 bnr. 100 har betalt 
refusjon, men ikke har noen fasadelengde mot Hamraneveien. (Refusjon betalt grunnet 
benyttelse av vei for kjøring til gateparkering) Gnr 8 bnr 99 og gnr 8 bnr 80 har i 
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denne sak ikke betalt noen refusjon for opparbeidelse av vann, kloakk eller vei på 
Fuglodden eller i Hamraneveien. At disse ikke har betalt refusjon underbygger også 
det faktum at eiendommene har planlagt adkomst fra Hovlandsveien. 

 Undertegnede søkte Eigersund kommune i mars 2009 om kjøp av areal liggende 
mellom vår garasje/eiendom og lekeplass. I saksfremlegg til formannskapet (sak 
136/09) står det at ”omsøkte areal er regulert til veiareal i tilknytning til lekeplassen” 
Videre i saken står det at det er sett på en alternativ løsning for om å ta deler av 
lekeplassarealet til vei for å eventuelt gi eierne av gnr. 8 bnr. 100 adkomst til sin tomt. 
Å ta deler av dette arealet kan av bygg- og eiendomsseksjonen ikke anbefales og kjøp 
av eiendom avslås på dette grunnlag. Inkludering av lekeplassen i planområdet for å 
sikre adkomst til alle tomtene strider derfor mot nevnte vedtak.  

 En utvidelse av plangrensen vil også legge en begrensning på vår og naboens allerede 
opparbeidede eiendommer all den tid det nå planlegges regulert inn siktlinje over deler 
av eiendommen.  

 
 
Undertegnede påpeker på dette grunnlag at en justering av plangrensen ikke er i tråd 
med varsel om regulering og klart avviker fra intensjonen i gjeldende reguleringsplan. 
Etter vår vurdering kan vi ikke se noen annen løsning enn at planbegrensningen må 
opprettholdes slik den opprinnelig var varslet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tove S. Øglend   Arnfinn Øglend 
(sign.) 
45 66 46 86    414 88 717 
tovearnfinn@hotmail.com 
 
 
Kopi: Eigersund kommune v/plansjef Dag Kjetil Tonheim 
          Eigersund kommune v/Jone Omdal 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-107/3
Arkivsaksnr.:
08/1963
Journalpostløpenr.:
12/18186

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
111/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Hovedmålet med planarbeidet har vært å sikre plass til sammenhengende gang- og 
sykkelveg langs nordsiden av E39 på strekningen Skjerpe – Krossmoen. Det har også vært 
en målsetting om å trafikksikre krysset E39 / Skjerpeveien, endre noen uheldige avkjørsler 
og legge til rette for noen nye busslommer langs E39. Omfanget av reguleringsplanen er 
redusert i forhold til tidligere planforslag og dette er gjort etter en samlet vurderinger av 
kostnader og omfang av Statens Vegvesen. Rådmannen støtter dette og viser til at det er 
viktig å få på plass en sammenhengende gang og sykkelveg på strekningen så raskt som 
mulig. Større omlegginger av E39 bør tas i en annen sammenheng. Rådmannen anbefaler at 
planen legges ut som fremlagt.

Saksgang:
MU avgjør om planen legges ut til off. ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart og 
bestemmelser datert 16.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
106/10 Miljøutvalget 14.09.2010
153/10 Miljøutvalget 07.12.2010
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Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland - 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 Gjeldende reguleringsplaner for området
Gjeldende kommuneplan viser det som hovedveg samt fremtidig gang og sykkelveg og 
tiltaket i derfor i hovedsak i tråd med kommuneplanen. 

Det er flere reguleringsplaner som 
berører av planarbeidet.

a. Søre del av Skjerpe boligfelt ble 
regulert i 1966. Nordre del av 
Skjerpefeltet (Skjerpe II) ble regulert i 
1976. Ingen av disse 
reguleringsplanene viser noen form 
for støyskjermingstiltak langs E39. 

b. Det er også vedtatt en 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Skjerpe - Strømstad i 1977. 
Denne planen omfatter blant annet kryssområdet mellom E39 og Skjerpeveien samt 
krysset mellom E39 og Birkelandsvegen. Gjeldende reguleringsplan for området er ikke 
gjennomført og reguleringsplanens kryssutforming tilfredsstiller ikke gjeldende krav i 
vegnormalene. 

c. Det er også vedtatt reguleringsplan for området øst for Krossmoen (reguleringsplan for 
Krossmoen – Vattakleiva ). Planen ble vedtatt i 1994 og omfatter E39 fra Krossmoen og 
østover forbi gravlund, kirke, parkeringsplass og Statens vegvesen sitt område for vekt-
og kontrollstasjon. Planen omfatter arealet helt ned til Gyaåna fra Krossmoen og forbi 
vekt- og kontrollstasjonsområdet. Langs Gyaåna er det regulert et ca 10 m bredt 
friluftsområde. Resten av området fram til østre del av kontroll- og vektstasjonsområdet 
mellom elva og E39 er regulert til trafikkareal. I denne planen er det også regulert plass til 
gang- og sykkelveg langs nordsiden av E39.
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3. VARSEL OM REGULERING
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Disse uttalene er lagt ved i 
forbindelse med tidligere behandling som vedlegg og blir ikke lagt ved i denne omgang.

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

Offentlige merknader

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

samferdselsutvalget
 Ingen merknad O

3. Jordbrukssjef  Merknad J
4. Felles brukerutvalg 

(Seniorrådet/RFF)
 Ingen merknad O

5. Dalane Energi  Merknad O
6. Statskog  Ingen merknad O
7. Forsvarsbygg  Ingen merknad O

Private merknader

8. Reidun Sommerseth mfl  Merknad O
9. Ole Rinden mfl  Merknad O
10. Tor Harald Dversnes  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering
Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune, 
kultur

 Det er gjennomført 
arkeologiske 
undersøkelser på 
strekningen og det er
funnet flere automatisk 
fredede kulturminner. En 
vil anbefale at de kan 
frigjøres.

 Klokkergården er SEFRAK

E

E

Rådmannen tar uttalen til
etterretning og viser til at det som 
ligger innforbi planområdet skal 
vises samt at det legges inn 
rekkefølgekrav i forhold til 
frigjøring av disse.

Klokkergården er vist som vernet
bygning.

2. Rogaland 
fylkeskommune, 
samferdselsutvalget

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

3. Jordbrukssjef  Feundergang må 
inntegnes på 107/53 og 
78.

J Statens Vegvesen opplyser at det i 
reguleringsplanen er det regulert 
inn en felles jordbruksundergang 
(feundergang) under E39 i 
grensen mellom gnr 107 bnr 4 og 
bnr. 53. Det er ikke planlagt andre 
nye jordbruksunderganger 
innenfor planområdet. 
Jordbrukseiendommen gnr 107, 
bnr 3,4 og gnr 107, bnr 53 vil 
måtte bruke atkomstvegen som 
fører fram til Helleland kirke for å 
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komme til de jordbruksarealene 
som ligger på sørsiden av E39 
fordi det ved etablering av 
oppmerket midtdeler i E39 ikke vil 
bli tillatt opprettholdt noen
jordbruksavkjørsler til jordene 
langs E39. 

4. Felles brukerutvalg 
(Seniorrådet/RFF)

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

5. Dalane Energi  Dalane Energi AS å legge 
denne luftlinjen i kabel i 
traséen for gang- og 
sykkelvegen langs E39 
siden det skal graves i 
området.

O Det vil være positivt dersom denne 
blir lagt i kabel. Rådmannen tar 
det til orientering og viser til at 
dette må avtales med Statens 
Vegvesen.

6. Statskog  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

7. Forsvarsbygg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Private uttaler
8. Reidun Sommerseth 

mfl
 Ber om at det tas hensyn 

til dreneringsgrøft.
O Rådmannen viser til at dette må 

tas hensyn i detaljplanleggingen.
9. Ole Rinden mfl  De viser til at planen 

berører deres eiendom og 
protestere mot dette.

N Rådmannen tar dette til orientering 
og vil oppfordre til å komme med 
en høringsuttale jfr. at det har 
skjedd mye siden varsel om 
oppstart. Eiendommen grenser inn 
til E39 og blir berørt av byggelinje 
mot E39 og gang og sykkelvegen 
med tilhørende areal. En kan ikke 
se at dette kan unngås så lenge 
gang og sykkelvegen er lagt på 
denne siden av E39. En vurderer 
det som riktig å legge den på 
denne siden for både pga. at 
mesteparten av bebyggelsen 
ligger på denne siden samt at en 
ønsker å unngå for mange 
kryssinger.

10. Tor Harald Dversnes  Diverse innspill knyttet til 
4-felt motorveg, 
fartsgrenser, bruk av 
masse m.m.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planen omfatter et areal langs E39 på strekningen Skjerpe – Krossmoen og der hensikten i 
hovedsak er å få regulert inn sammenhengende gang- og sykkelveg på strekningen samt får 
gjennomført mindre utbedringer. Eksisterende bredde på E39 er ca 6,8 m målt mellom 
kantstripene. Det er lagt til grunn standardklasse S1 med ÅDT 0-12000 og fartsgrense 60 
km/t ved konstruksjon av reguleringsplanen. Det er også avsatt plass til gang- og sykkelveg 
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langs nordsiden av E39.  Gang- og sykkelvegen er regulert med bredde 3,5 m atskilt fra 
kjørebanen med 3,0 m bred skillerabatt.
E39 var klassifisert som europaveg og stamveg fram til årsskiftet 2009 / 2010. Vegen har nå
europavegfunksjon og riksvegstatus. Birkelandsveien og Skjerpeveien har kommunal status.

Det er ikke gjort tellinger av gående og syklende i området. E39 på Helleland hadde i 2007 et 
trafikkvolum på 4200. Med en antatt vekst på trafikkvolumet på 2,6 % per år vil trafikkvolumet 
på E39 ha steget til 7700 ÅDT i 2030.

I tidsrommet mellom 2000 og 2008 er det bare registrert to trafikkulykker med lettere
personskade på E39 på strekningen innenfor planområdet, det vil si mellom rv 42
Krossmoveien og Skjerpeveien. Rett øst for planområdet ved bensinstasjonen øst for krysset 
med Skjerpeveien, er det registrer 3 andre trafikkulykker, hvorav 2 med lettere personskade 
og en med alvorlig personskade.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Avkjørsler og vegkryss

Det er forutsatt opprettholdt direkte avkjørsel til E39 for eiendommene Sørlandsveien 492 og 
494 som ligger i sørvestre del av Skjerpe boligfelt. Denne felles avkjørselen skal også brukes 
som tilkomst til jordbruksarealet vest for Skjerpe boligfelt.  Eksiterende atkomstforhold for 
jordbrukseiendommen gnr 107, bnr. 3,4 er forutsatt opprettholdt. Atkomsten til 
jordbruksarealene på eiendommen gnr 107 bnr 53,78 skal skje via avkjørslene som er vist på 
plankartet og via atkomstveg som fører fram til Helleland kirke.  

Ingen boligtomter i Skjerpe boligfelt, bortsett fra gnr. 107, bnr. 23 og bnr. 16 (Sørlandsveien 
492 og 494) skal ha direkte avkjørsel til E39. Det er foreslått ny atkomstveg over den 
ubebygde parsellen av gnr 107 bnr 1 på østsiden av Skjerpeveien og over det sørvestre 
hjørne av eiendommen 107/1/27 (107/87) med adresse Smørknuten 4 lengst øst i 
planområdet. På den måten får man skilt gang- og sykkeltrafikken fra kjøretrafikken i 
kryssområdet og man får et sikrere vegkryss i Skjerpeveien som forutsettes brukt som 
atkomstveg også for 107/83 (Skjerpeveien 1), eiendommen 107/82 (Smørknuten 6) og 
eiendommen 107/1/58 (Smørknuten 7). 

Eiendommen 107/1/12 (107/84) (Skjerpeveien 2) som nå har direkte avkjørsel til E39 rett 
vest for kryss med Skjerpeveien, er regulert til friareal fordi boligbygget ligger meget nær og 
E39 og derfor er svært støyutsatt. Eiendommen Skjerpeveien 2 forutsettes derfor innløst. 
Boligen på eiendommen forutsettes sanert og avkjørselen stengt. 

Avkjørselen til parkeringsplassen sørøst for kirken vis a vis kontroll- og vektstasjonsområdet 
på Krossmoen er flyttet noe østover for å øke trafikksikkerheten i området. For øvrig skal det 
ikke være noen avkjørsler til E39 innenfor planområdet. 

Nedre del av Skjerpeveien forutsettes breddeutvidet for å få plass til dråpeøy ved E39. Det er 
også foreslått en justering av atkomstvegen for de tre husene som i dag har atkomst via 
gang- og sykkelvegen langs E39 øst for krysset ved Skjerpeveien for at kjøretrafikken skal bli 
ledet inn på Skjerpeveien i tilfredsstillende avstand fra gang- og sykkelvegen langs E39. 

Av kostnadsmessige grunner og av hensyn til eksisterende kloakkrenseanlegg som ligger 
sør for Bens kafé ved Birkelandsvegen er det ikke foreslått noen endringer av krysset mellom 
E39 og Birkelandsveien. Endring av dette krysset og avkjørselsforholdene for Bens kafé og 
bensinstasjonen nord for kaféen kan eventuelt vurderes i en egen reguleringsplan på et 
senere tidspunkt. 
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Forslag til reguleringsplan for strekningen:

Avkjørselen til gnr. 107, bnr. 3,4 på nordsiden av E39 ved profil 750 er foreslått endret noe 
for å gjøre den mer trafikksikker og bedre fremkommelig for større kjøretøy til og fra 
gårdsbruket. Avkjørselsendringen er også nødvendig for å få plass til forlengelse av en 
eksisterende jordbrukskulvert under E39 mot nord under den nye gang- og sykkelvegen. 

Denne kulverten har liten dimensjon og kan bare brukes til drifting av mindre dyr. Det er 
imidlertid ønskelig fra grunneierens side å opprettholde denne kulverten for å lette 
driftsforholdene på gnr 107 bnr. 3,4 også etter at gang- og sykkelvegen er etablert.
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5.2 Gang og sykkelveg
Reguleringsplanen omfatter areal for ny gang-/sykkelveg langs nordsiden av E39 på en 1,8 
km lang strekning. Dette er den beste løsningen siden det bor flest folk på denne siden av 
E39 og fordi det er etablert gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 både øst og vest for 
strekningen som inngår i dette planforslaget.  Gang- og sykkelvegen medfører behov for 
inngrep i fjellet på nord- og østsiden av E39 flere steder fordi det ikke er mulig eller ønskelig 
å flytte E39 nærmere Gyaåna der elva er smal og ligger svært nær dagens riksveg. 

Det er ikke nødvendig med forstøtningsmurer for å etablere gang- og sykkelvegen lang E39 
fordi det ikke vil bli terrenginngrep i løsmasser på denne strekningen. 

Mellom pel 1.360 og 1,600 er gang- og sykkelvegen lagt høyere i terrenget enn dagens nivå 
for E39 slik at man skal unngå flomsituasjon på gang- og sykkelvegen. Høydene på gang- og 
sykkelvegen er fastlagt i forhold til beregnet nivå for 200-års flom + 40 cm sikkerhetsmargin 
etter krav fra NVE.

Traséen for gang- og sykkelvegen langs E39 er lagt mellom bolighuset og uthuset på den 
verneverdige Klokkergården som ligger nær E39 i Skjerpe boligfelt. Denne løsningen er valgt 
fordi det ikke er plass til gang- og sykkelvegen mellom Klokkergårdbygningen og nordre 
vegkant på E39. Hellelandselva gjør det også umulig å forskyve E39 mot sør for å oppnå 
bedre plass til gang- og sykkelvegen. Gang og sykkelvegen skjærer noe inn i fjellet på 
vestsiden av Klokkergårdbygningen. 

Det er også foreslått gang- og sykkelveg gjennom tunet på Klokkergården på strekningen 
mellom Klokkergårdsveien og gang- og sykkelvegen langs E39 for å lette tilkomsten mellom 
boligfeltet og det overordnede gang- og sykkelvegnettet langs E39. Her er gang- og 
sykkelvegen lagt i eksisterende trase for atkomstvegen til Klokkergården. Det er ikke 
forutsatt noen endringer av standarden på denne atkomstveegen men gang- og sykkelvegen 
er tatt med i planen slik at den blir gitt offentlig status og således blir veganlegg med offentlig 
vedlikehold.

Den delen av den nye gang- og sykkelvegen langs E39 som skal legges går gjennom 
Klokkergården, foreslås opparbeidet med annen belegning enn asfalt og med spesielle 
lysmaster og lysarmatur tilpasset områdets særpreg. 

Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre noe varierende inngrep i boligeiendommene 
som grenser inn til E39 forbi Skjerpe boligfelt. 
    
Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i fjellet ved Vallakleiva hvor 
E39 går meget nær Hellelandselva der elva er meget smal. Dette inngrepet er foreslått fordi 
det er uakseptabelt å forskyve dagens trasé for E39 ut i Hellelandselva for å få plass til gang-
og sykkelvegen uten fjellinngrep. Det er også prioritert 3,0 m bredde på skillerabatten forbi 
Vallakleiva fordi en redusert skillerabattbredde bare hadde medført ubetydelige endringer i 
fjellskjæringen.  

 Området ved Vallakleiva er flomutsatt på grunn av Hellelandselva sin trasé og bredden sør 
for Vallakleiva. Planen medfører også en del inngrep i fjellet vis a vis kontroll- og 
vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Matjorda som må fjernes fra områdene hvor det skal 
etableres gang- og sykkelveg, forutsettes brukt i vegskråninger og ellers på en måte som er 
tjenlig for jordbruksnæringen i området. 

5.3 Massedeponi - Naturområde

Den planlagte gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i eksisterende 
fjellformasjoner på deler av strekningen langs E39. Det blir betydelige inngrep i fjellet vis a 
vis kontroll- og vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Overskuddsmasser som 
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anleggsarbeidet vil medføre - anslagsvis 32000 m3 utsprengt fjell - er tenkt deponert på den 
flate delen av Statens vegvesen sin eiendom gnr. 107, bnr 5 øst for E39 vis a vis kontroll og 
vektstasjonsområdet på Krossmoen hvor det er bratt fjell på tre sider. Massedeponiområdet 
som er vist i planen, er 10,1 daa stort. Dette området anses som svært godt egnet til 
massedeponi på grunn av de stedlige terrengforholdene. Her er det mulig å anlegge 
massedeponi uten at deponiet vil medføre skjemmende inngrep i naturen på stedet. 

Området foreslås oppfylt med slak skråning fra gang- og sykkelvegen og opp mot den 
omkringliggende fjellformasjonen. Det er mulig å få plass til alle overskuddsmasser innenfor 
det planlagte massedeponiområdet dersom man fyller opp terrenget med stigning 1:7 mot 
nord med utgangspunkt i planlagte høyder på gang- og sykkelvegen langs masse-
deponiområdet. Det oppfylte området forutsettes tildekket med et tilfredsstillende tjukt lag 
med matjord slik at det oppfylte området kan bli tilplantet etter at oppfyllingen er gjennomført. 

Rogaland fylkeskommune – kulturseksjonen har undersøkt det foreslåtte 
massedeponiområdet og kommet til at det ikke er bevaringsverdige fornminner innenfor 
området. Fylkeskommunen har derfor akseptert etablering av massedeponi som vist i 
planforslaget. Også Eigersund kommune mener at området er godt egnet til massedeponi. 

5.4 Jordbruksundergang 

I reguleringsplanen er det regulert inn en felles jordbruksundergang (feundergang) under 
E39 i grensen mellom gnr 107 bnr 4 og bnr. 53. Jordbruksundergangen er foreslått anlagt i 
form av rør med diameter 2,0 m. Det er ikke mulig å anlegge undergang med større 
dimensjon av hensyn til høg grunnvannstand og flomfare i området. 

Eksisterende jordbruksundergang for gnr 107 bnr 4 videreføres og forlenges.

Det er ikke planlagt andre jordbruksunderganger innenfor planområdet. 

Jordbrukseiendommen gnr 107, bnr 3,4 og gnr 107, bnr 53 må bruke atkomstvegen som 
fører fram til Helleland kirke for å komme til og fra jordbruksarealene på sørsiden av E39 
fordi Statens Vegvesen ikke tillatter opprettholdt noen jordbruksavkjørsler til jordene langs 
E39 av trafikksikkerhetsmessige hensyn. 

5.6 Belysning  

Det skal utarbeides egen belysningsplan for prosjektet. Ved graving av grøfter må det tas 
hensyn til eksisterende kabler. 

5.7 Busslommer 

Det er regulert plass til busslommer på begge sider av E39 ved avkjørselen til Helleland 
kirke. Ved Bens Kafé er det bare foreslått busslomme på nordsiden av E39 fordi det ikke er 
plass til busslomme på sørsiden av riksvegen uten uheldige inngrep i parkeringsarealene 
ved Ben’s kafé.  

Ved planlegging av gang- og sykkelvegen langs E39 har en ikke sett det som nødvendig å 
etablere planfri kryssing av E39 for myke trafikanter i området ved nedkjørselen til Helleland 
kirke da antall kryssinger på dette stedet er begrenset og fordi det er sterkt begrenset 
busstrafikk. 

Ved Ben’s kafé ville det vært ønskelig å etablere gangbro eller undergang for fotgjengere og 
syklister som skal krysse E39, men slike løsninger ville medført behov for omfattende og 
kostbare kryssendringer og bygningssanering fordi bebyggelsen ligger tett opp til både E39 
og Hellelandselva i dette området. Det er derfor forutsatt at fotgjengere og syklister skal 
krysse E39 i plan like vest for krysset ved Skjerpeveien.  
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Alle frisiktsonene i vegkryss og avkjørsler er markert på plankartet med frisiktslinjer. Krav til 
frisikt i frisiktssonene er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.

6.2 Byggelinje
Langs tettbebyggelsen ved Skjerpe boligfelt er det innregulert byggegrense i 30 m avstand 
fra senterlinjen på E39, men denne byggegrensen er økt til 50 m langs resterende del av 
E39. 

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

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

Planen vil bedre trafikksikkerheten.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Eigersund kommune skal legge nye vann- og spillvannsledninger i traséen for gang- og 
sykkelvegen. Drens- og overvannsledning skal legges i trasé for gang- og sykkelvegen og 
skal føres ut i Gyaåna via eksisterende og eventuelt nye stikkrenner. 

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

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 Ivaretatt
?

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 Ivaretatt
?

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

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Buss-lommene med tilhørende anlegg er forutsatt opparbeidet med krav til universell 
utforming, det vil si tilgjengelighet for alle brukergrupper.

8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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

Trafikksikkerheten for barn og unge vil bli vesentlig forbedret i forbindelse med etablering av 
gang- og sykkel-vegen langs E39. 

Løsningen medfører at det blir et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs E39. Det 
blir også tre gang- og sykkelvegtilknytninger mellom gang- og sykkelvegen langs E39 og 
vegnettet internt i Skjerpe boligfelt. Dette vil medføre at fotgjengere og syklister slipper lange 
omveier for å komme til og fra gang- og sykkelvegnettet langs E39. Som følge av at det skal 
etableres busslommer ved nedkjørselen til Helleland kirke og i tilknytning til krysset ved 
Skjerpeveien, vil barn og unge bli bedre sikret når de står og venter på bussene ved E39. 

Kjørehastigheten i E39 er forutsatt opprettholdt med skiltet hastighet 60 km/t. Med bedre 
kanalisering i tilknytning til Skjerpeveien vil trafikksikkerheten for barn og unge øke, samtidig 
som det blir lagt til rette for bedre kryssing av E39 i området ved Skjerpeveien.

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 2 3 Gul

Planforslaget ivaretar hensyn til flom jfr. ROS analyse i forhold til høyde på gang og 
sykkelveg.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 3 Rød Ivaretatt i 

planen

Det er utarbeidet egen støyvurdering av tiltakshaver som er lagt til grunn. Dette 
reguleringsprosjektet er å betrakte som et trafikksikringstiltak. Etter rundskriv T-1442 
medfører trafikksikringstiltak som dette, ikke krav om etablering av støyskjermingstiltak for 
boliger i gul sone kun i rød sone. Det er skissert tiltak i bestemmelsene som er i tråd med 
støyundersøkelsen. Dette vurderes således å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Eiendommer utenfor planområdet kan ikke kreve støyskjermingstiltak i følge Statens 
Vegvesen.
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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 det er gjennomført en geologisk vurdering av traséen for gang-
og sykkelvegen langs E39.  Konklusjonen i denne vurderingen er at det er god 
bergmassekvalitet i området. Det er også konkludert med at det er liten fare for ras eller 
steinsprang i området hvor fjellskjæringer skal etableres, under forutsetning av at løse 
steiner fjernes etter at sprengningsarbeidene er gjennomført. 

Siden noen fjellskjæringer blir høyere enn 10 m, anbefales det at fjellskjæringene behandles 
i samsvar med bestemmelsene i NA rundskriv 2009-11 prosjektklasse 2 i neste planfase, det 
vil si ved utarbeiding av byggeplan for veganlegget.  På enkelte steder antas det å bli behov 
for noe bolting i fjellskjæringene.    

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. 

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.

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 I konflikt 

med?

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 50-m beltet fra vassdrag, men er allerede i bruk til vegformål. 

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

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 I konflikt 
med?

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

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Rød

Da det er funnet kulturminner på begge sider av E39 har det ikke vært mulig å planlegge 
gang- og sykkelvegen langs E39 utenom de registrerte fornminnene. Rogaland 
fylkeskommune har derfor i skriv datert 7.1.2009 påpekt at fylkeskommunen vil kunne tilrå 
dispensasjon fra vernereglene overfor Riksantikvaren i forbindelse med at reguleringsplanen 
utlegges til offentlig ettersyn, under forutsetning av at det foretas nødvendige utgravinger før 
utbygging starter. 

Innenfor Skjerpe boligfelt ligger den såkalte Klokkergården (107/1/42). På denne 
eiendommen som eies av Eigersund kommune, er det oppført et bolighus som ligger svært 
nær E39 og et uthus. Begge bygningene anses for å være verneverdige og er derfor 
forseslått regulert til område for vern av kulturmilø eller kulturminner. 
Det er foreslått gang- og sykkelveger gjennom Klokkergård-eiendommen fordi det gamle 
bolighuset på Klokkergården ligger så nær E39 at det ikke er plass til gang- og sykkelveg 
mellom bygningen og E39.  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 I konflikt 
med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget.
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11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget jfr. 10.2 i planbeskrivelsen.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 I konflikt 

med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 

bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer x 2 3 Gul

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Tiltaket vil ha konsekvenser for naboer i forhold til inngrep i eiendom og støy jfr. 
planbeskrivelsen som redegjør for konsekvenser og avbøtende tiltak. Dette er redegjort på 
en tilfredsstillende måte i det innsendte planmaterialet jfr. ROS og planbeskrivelse.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor samt gjennomgang i forhold til kjente kilder 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 i løpet av 
planprosessen.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at forslag til gang og sykkelveg Skjerpe-Krossmoen er et tiltak som er i 
tråd med kommuneplanen for Eigersund kommune. En vurderer det som positivt at en 
samtidig får ivaretatt og avklart en del andre forhold på strekningen. 

E39 er en viktig ferdselsåre og en vurderer det som viktig at dette både ivaretar gående, 
syklende og kjørende på en best mulig måte. Rådmannen vurderer at den fremlagte 
reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til denne type 
reguleringsplaner. 

En viser til at omfanget av forslag til reguleringsplan er redusert og omfatter nå i hovedsak 
etablering av gang- og sykkelveg samt mindre tiltak på strekningen. Reguleringsplanen 
medfører ikke endringer i E39.

Mht. sikkerhet ivaretar ROS-analysen dette jfr. at det skisseres avbøtende tiltak i nødvendig 
grad (støy og lignende).

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

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente for kommunen. 

Gjennomføring av dette trafikksikringstiltaket er kostnadsberegnet til totalt 37,7 mill. kr. Dette 
beløp innbefatter kostnader med grunnerverv og støyskjermingstiltak. Usikkerheten er anslått 
til +/- 10 %.   

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart 
datert 24.03.2010 og bestemmelser datert 10.05.2010 legges ut til offentlig ettersyn når 
følgende endringer er gjort i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

235509
Oversendingsbrev - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe 
- Helleland.docx

235510
Planbeskrivelse 16-3-2012  - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland.doc

235511
Planbestemmelser datert 16-3-2012  - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland.doc

235512
Regplan Layout1  - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland.pdf

235513
Regplan Layout2 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland.pdf

235514
Regplan Layout3 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland.pdf

235515
Rosanalyse 13 februar 2012 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen 
til Skjerpe - Helleland.pdf

235506
C001 datert 16 mars 2012 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland.pdf

235507
C002datert 16 mars 2012 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland.pdf

235508
C003 datert 16 mars 2012 - reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 27.04.2008 Statens vegvesen
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland

2 I 29.04.2008
Rogaland 
Fylkeskommune

Gang- og sykkelsti til Krossmoen -
Samferdselsutvalget 14.04.08 sak nr. 37/08

3 I 21.06.2008 Statens vegvesen
Reguleringsplan g/s-veg E-39 Skjerpe -
Krossmoen
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4 U 26.06.2008 Statens vegvesen
Vedrørende reguleringsplan for gang og 
sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland

6 I 30.08.2008 Statens vegvesen
Ny varsling - E39 - Krossmoen, Kunngjøring om 
oppstart av reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg

5 I 30.08.2008 Statens vegvesen
E39 - Krossmoen, Kunngjøring om oppstart av 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg

7 I 18.09.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsplan for E39 Skjerpe - Krossmoen -
Varsel om oppstart - Midlertidig uttale 
kulturseksjonen

9 I 22.09.2008 Statens vegvesen
E39 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
Skjerpe - Krossmoen - Referat fra 
informasjonsmøte 16.09.08

8 U 26.09.2008 Statens vegvesen
Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland

11 I 01.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Midlertidig uttale fra Kulturseksjonen -
Reguleringsplan for E39 Skjerpe - Krossmoen -
Varsel

10 U 08.10.2008 Statens vegvesen
Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 
reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland

12 I 07.01.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse fra kulturseksjonen - reguleringsplan for 
E39 Skjerpe - Krossmoen - Varsel om oppstart

13 I 22.03.2010 Statens vegvesen Ny renseanleggstomt vest for Skjerpe boligfelt

14 I 06.04.2010 Statens vegvesen
Nytt renseanleggstomt  vest for Skjerpe boligfelt -
kostnader med nytt anlegg

15 U 26.04.2010
Statens vegvesen v 
Harald Abrahamsen

Tilbakemelding i forhold til ev. nytt 
renseanleggstomt  vest for Skjerpe boligfelt

16 I 18.05.2010 Statens vegvesen
Oversendelse av plandokumenter til behandling -
reguleringsplan for gang og sykkelvei fra

17 I 22.06.2010 Statens vegvesen
Ad. planer datert 10.08.09 for utvidelse av 
eksisterende renseanlegg på gnr. 107 bnr. 39 
ved Birkelandsveien

18 I 23.06.2010 Statens vegvesen
Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe, Helleland

20 I 30.08.2010 Statens vegvesen
Reguleringsplan for E39 gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland -
planbeskrivelse

21 U 06.09.2010 46 mottakere... Varsel/informasjon om befaring

22 U 19.10.2010
Statens vegvesen v 
Harald Abrahamsen

Oppfølging av vedtak Reguleringsplan for gang 
og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

23 I 22.10.2010 Statens vegvesen
Oppfølging av vedtak ved førstegangsbehandling 
- E39, gang- og sykkelvei fra Skjerpe til 
Krossmoen

25 U 13.12.2010 Statens vegvesen
Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland

26 I 17.01.2011 Statens Vegvesen
Statens vegvesen sin merknad til Miljøutvalgets 
vedtak i sak M-153/10

27 I 16.02.2011 Statens vegvesen
Reguleringsplan E39 Skjerpe - Krossmoen gang-
og sykkelvei - plankart revidert 10.2.2011

28 U 12.07.2011 Statens Vegvesen
Videre fremdrift - Reguleringsplan for gang og 
sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland

31 I 19.12.2011 Statens vegvesen Gang og sykkelsti langs E39 Skjerpe -
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Krossmoen - framdriftsplan

29 I 21.12.2011 Statens vegvesen
Framdriftsplan for gang og sykkelsti langs E39 
Skjerpe - Krossmoen

30 N 21.12.2011
Jarle Valle; 
Steinar Nordvoll

Gang og sykkelsti langs E39 Skjerpe -
Krossmoen

32 I 07.02.2012 Espen Hyggen
Ny gang- og sykkelsti E 39 Helleland - merknad
til reguleringsendring

33 I 24.02.2012 Espen Hyggen
Ny gang- og sykkelsti E 39 Helleland - purrer på 
e-mail av 07.02.12

34 I 15.06.2012 Statens vegvesen
Forslag til reguleringsplan for gang og sykkelvei 
fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland

Parter i saken:
            
N AGGREKO NORWAY AS Lahaugmoveien 1 2013 SKJETTEN
N Bens Kafe og Motell AS SKJÆRPE 4376 HELLELAND
N BESKYTTET I HENHOLD 

TIL INSTRUKS
N BESKYTTET I HENHOLD 

TIL INSTRUKS
N DAVIDSEN NINA KARJOLVEIEN 1 4376 HELLELAND
N DET ALM LUTHERSKE 

SAMFUND
N DET ALMINDELIGE 

SAMFUND
Postboks 437 4379 EGERSUND

N EGELAND ANNA GAMLE HESTNESVEI 
45

4370 EGERSUND

N EGELAND ØYSTEIN KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EGELI FREDRIK KJERREVEIEN 6 4376 HELLELAND
N EIA ELDRID KLOKKERGÅRDSVEIEN 

4
4376 HELLELAND

N EIGERSUND KIRKELIG 
FELLESRÅD

Damsgårsg 4 4370 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N ESPELAND ALF GEORG SØRLANDSVEIEN 424 4376 HELLELAND
N ESPEVIK HARALD SØRLANDSVEIEN 492 4376 HELLELAND
N FEED ODDVAR KLOKKERGÅRDSVEIEN 

9
4376 HELLELAND

N FUGLESTAD MADS-
YNGVAR

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 79

4370 EGERSUND

GASOLIN TEMPE AS Gladengveien 2 661 Oslo
N HANNISDAL LARS 

MAGNUS
ORREDALSVEIEN 9 4376 HELLELAND

N HELGELAND LEIV OLAV SKJERPEVEIEN 2 4376 HELLELAND
N HELLEREN ODDVAR 

BJØRN
KJERREVEIEN 3 4376 HELLELAND

N HELLEREN SIGNE 
LOVISE

KLOKKERGÅRDSVEIEN 
11

4376 HELLELAND

N HETLAND AUD KLOKKERGÅRDSVEIEN 
6

4376 HELLELAND

N HETLAND IVAR KARJOLVEIEN 3 4376 HELLELAND
N HØYLAND ASGEIR SLEDEVEIEN 5 4376 HELLELAND
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N KARLSON ARILD ORREDALSVEIEN 5 4376 HELLELAND
N KVINEN JON GUDMUND KJERREVEIEN 5 4376 HELLELAND
N LUTRO INGER JOHANNE ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND
N LUTRO OLAV FRODE ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND
N LØVOLD LEIF ARNE LØVOLLSVEIEN 33 4376 HELLELAND
N OPPLYSNINGSVESENETS 

FOND
Postboks 535  Sentrum 105

N PEDERSEN JAN-INGVAR KJERREVEIEN 4 4376 HELLELAND
N PEDERSEN JILL KJERREVEIEN 4 4376 HELLELAND
N RINDEN OLE KJERREVEIEN 10 4376 HELLELAND
N RØYLAND BIRGER KLOKKERGÅRDSVEIEN 

5
4376 HELLELAND

N SAMFUNDET EGERSUND 
MENIGHETEN

Postboks 425 4379 EGERSUND

N SLETTEBØ SVEIN ORREDALSVEIEN 17 4376 HELLELAND
N SLEVELAND ARNE 

MAGNAR
ORREDALSVEIEN 8 4376 HELLELAND

N SLEVELAND GRY 
SOLFRID

KJERREVEIEN 2 4376 HELLELAND

N SLEVELAND MARIANNE 
THODAL

ORREDALSVEIEN 8 4376 HELLELAND

N SOMMERSETH JARDAR KJERREVEIEN 12 4376 HELLELAND
N SOMMERSETH REIDUN KJERREVEIEN 12 4376 HELLELAND
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STENBERG JOHN 
GOTFRED

KLOKKERGÅRDSVEIEN 
7

4376 HELLELAND

N SVALESTAD ERIK BJØRN EKORNVEIEN 9 4370 EGERSUND
N TAMBURSTUEN HÅVARD KARJOLVEIEN 4 4376 HELLELAND
N TAMBURSTUEN 

RAGNHILD M K
KARJOLVEIEN 4 4376 HELLELAND

N TUNHEIM KJELL ANKER
N WALAND GEIR HELGE KJERREVEIEN 8 4376 HELLELAND
N AASEN ODD GEORG SMØRKNUTEN 4 4376 HELLELAND
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Statens vegvesen

Eigersund kommune 
Nytorvet 9
4370 EGERSUND
¤

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Harald Abrahamsen  - 51911415 2010/009707-036 15.06.2012

U

Detaljreguleringsplan for E39; Gang- og sykkelveg Skjerpe -
Krossmoen. Oversending av plandokumenter til behandling i  henhold 
til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Statens vegvesen har utarbeidet vedlagte forslag til detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs E39 på strekningen Skjerpe - Krossmoen i Eigersund kommune. 

Eigersund kommune har tidligere fått oversendt følgende dokumenter i saken:
Støyrapport datert 20.1.2010.
Skriv datert 7.1.2009 fra Rogaland fylkeskommune.
Rapport fra kulturhistorisk registrering datert 18.12.2008.
Diverse skriv og uttalelser mottatt i forbindelse med varslet igangsetting av planarbeidet. 

Statens vegvesen har den 28. mars 2012 kostnadsberegnet gang- og sykkelvegprosjektet i 
henhold til dette planforslaget til 37,7 mill. 2012 kr. med en usikkerhet på ± 10%. 

Følgende dokumenter vedlegges:

Reguleringsplankart del 1, datert 16.3.2012
Reguleringsplankart del 2, datert 16.3.2012
Reguleringsplankart del 3, datert 16.3.2012
Planbeskrivelse, datert 16.3.29012
Planbestemmelser, datert 16.3.2012 
Plan- og lengdeprofiltegning C001, datert 16.3.2012
Plan- og lengdeprofiltegning C002, datert 16.3.2012
Plan- og lengdeprofiltegning C003, datert 16.3.2012 
Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 13.2.2012

Planens SOSI-fil vil bli oversendt kommunen via e-post.
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Statens vegvesen vil med dette be om at Eigersund kommune behandler 
detaljreguleringsforslaget i medhold av plan- og bygningslovens § 12.10.

Rogaland fylkesenhet
Med hilsen

Astrid Eide Stine Haave Åsland
Avdelingsdirektør Seksjonsleder 
5
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REGULERINGSPLAN

E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen, 
Eigersund kommune

PLANBESKRIVELSE

Region vest – ressursavdelingen - planseksjonen, 16. mars 2012
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Forord

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen - region vest i samarbeid med 
Eigersund kommune. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra Statens vegvesen og 
kommunen. Reguleringsplanen er først og fremt utarbeidet med sikte på å få etablert gang- og 
sykkelveg langs E39 på strekningen mellom Krossmoen og Ben’s Kafé på Helleland slik at 
det blir et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs E39. 

Reguleringsplanen gir hjemmelsgrunnlag for nødvendig grunnerverv for gjennomføring av 
planen. Etter at reguleringsplanen er behandlet og vedtatt av Eigersund kommune i henhold til 
plan- og bygningslovens bestemmelser kan det igangsettes detaljprosjektering av veganlegget 
med sikte på gjennomføring av prosjektet.

Statens vegvesen, Sør Rogaland distrikt har vært oppdragsgiver for dette 
reguleringsprosjektet, mens selve reguleringsarbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe 
bestående av personer i Statens vegvesen. Prosjektgruppen har vært sammensatt av følgende 
personer:

Matthew Millington,  Oppdragsbestiller, Rogaland fylkesavdeling
Harald Abrahamsen, Oppdragsansvarlig, planseksjonen 
Sara Maria Osman, Planmedarbeider, planseksjonen
Siri Warland, Planmedarbeider, planseksjonen
Katarzyna Skierkowska Planmedarbeider, planseksjonen
Berit Skjellerudsveen, Planmedarbeider, planseksjonen
Linda Skare Pryde, Planmedarbeider, planseksjonen
Jan Adriansen, Planmedarbeider, planseksjonen
Gudmund Gausel,            Planmedarbeider, vegteknisk seksjon
Krister Stabenfeldt, Planmedarbeider, eiendomsseksjonen

Dag Kjetil Tonheim, Helge Waage, Magne M. Torgersen og Steinar Nordvoll fra Eigersund 
kommune har bidratt med nyttige innspill i dette planarbeidet.

Statens vegvesen planseksjonen, vil takke alle de involverte parter og enkeltpersoner som har 
deltatt i arbeidet med dette reguleringsprosjektet.

Stavanger 16. mars 2012
Planseksjonen
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1 Hensikten med reguleringsplanforslaget

Hovedmålet med planarbeidet har vært å sikre plass til sammenhengende gang- og sykkelveg 
langs E39 på strekningen Skjerpe – Krossmoen. Det har også vært en målsetting om å 
trafikksikre krysset E39 / Skjerpeveien, endre noen uheldige avkjørsler og legge til rette for 
noen nye busslommer langs E39. 

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet via annonse i Stavanger Aftenblad og Dalane 
Tidende den 1.9.2008. Grunneiere og høringsinstanser ble varslet ved brev datert 30.8.2008.  I 
forbindelse med kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeidet, ble det avholdt et 
informasjonsmøte den 16.9.2008 for berørte grunneiere og andre interesserte i lokalene til 
Ben’s kafé på Helleland.  

2 Eksisterende planer i området

Søre del av Skjerpe boligfelt ble regulert i 1966. Reguleringsplanen er mangelfull med hensyn 
til planelementer som skal sikre myke trafikkanter og skape trygge forhold i tilknytning til 
kjøretrafikken på E39. Nordre del av Skjerpefeltet (Skjerpe II) ble regulert i 1976.  Ingen av 
disse reguleringsplanene viser noen form for støyskjermingstiltak langs E39.

Det er også vedtatt en reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Skjerpe -
Strømstad i 1977. Denne planen omfatter blant annet kryssområdet mellom E39 og 
Skjerpeveien samt krysset mellom E39 og Birkelandsvegen. Disse to vegkryssene ligger 
meget nær hverandre. Gjeldende reguleringsplan for området er ikke gjennomført. 
Kryssutformingen i reguleringsplanen tilfredsstiller ikke gjeldende krav i vegnormalene.    

Det er også vedtatt reguleringsplan for området øst for Krossmoen (reguleringsplan for 
Krossmoen – Vattakleiva). Planen ble vedtatt i 1994 og omfatter E39 fra Krossmoen og 
østover forbi gravlunden, kirken, parkeringsplassen og Statens vegvesen sin vekt- og 
kontrollstasjon på Krossmoen. Gjeldende reguleringsplan omfatter arealet helt ned til 
Hellelandselva fra Krossmoen og forbi vekt- og kontrollstasjonsområdet. Langs 
Hellelandselva er det regulert et ca. 10 m bredt friluftsområde. Resten av det regulerte 
området fram til østre del av kontroll- og vektstasjonsområdet mellom elva og E39 er regulert 
til trafikkareal.  I denne vedtatte planen er det også regulert plass til gang- og sykkelveg fra 
innkjørselen til parkeringsplassen sør for kirken på Krossmoen og ca. 300 m østover langs 
nordsiden av E39, men denne gang- og sykkelvegen er ikke blitt bygget. 
  

3 Trafikkulykker

I tidsrommet mellom 2000 og 2008 er det bare registrert to trafikkulykker med lettere 
personskade på E39 på strekningen innenfor planområdet, det vil si mellom rv 42 
Krossmoveien og Skjerpeveien. Rett øst for planområdet ved bensinstasjonen øst for krysset 
med Skjerpeveien, er det registrer 3 andre trafikkulykker, hvorav 2 med lettere personskade 
og en med alvorlig personskade. 
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4 Landskapsbilde og kulturmiljø

Landskapet er karakteristisk for Dalaneregionen med en variasjon mellom kuperte 

fjellformasjoner og bratte steinete og grasdekte skråninger til flate partier med jordbruksareal 

og spredt gårdsbebyggelse. Hellelandselva bukter seg gjennom området på sørsiden av E39

med varierende avstand til vegen.  Vekslingen mellom de ulike landskapspartiene gir området 

særpreg og intimitet. På Krossmoen vest for planområdet er det etablert et næringsområde. På 

Helleland ligger Skjerpe boligfelt. Boligfeltet grenser opp planområdet i nordøst.  

Gang- og sykkelvegen på nordsiden av E39 mellom Skjerpe boligfelt og Krossmoen vil gå 

gjennom en del jordbruksområder og vil skjære gjennom fjell på 5 steder. Det mest 

omfattende inngrepet er fjellskjæringen øst for kontroll og vekstasjonsområde på Krossmoen 

hvor Hellelandselva er svært smal og går i buktning tett inn til E39. Dette fjellinngrepet vil bli 

ca. 150 m langt og 10-20 m høgt og vil få stor negativ opplevelsesverdi. Inngrepet er likevel 

nødvendig fordi det er umulig å flytte E39 mot sør og ut i Hellenandselva på strekningen forbi 

dette fjellmassivet. 

Et avbøtende tiltak kan være skråsprenging / avrunding av øvre del av fjellskjæringene og 

sidene slik at man får en mer naturlig overgang til det urørte fjell-landskapet. En reduksjon av 

bredden på skillerabatten fra 3-2 m er vurdert, men ville ikke medført noen særlig redusert 

høyde på fjellskjæringene og således ikke medført noen merkbar positiv visuell effekt sett fra 

gang- og sykkelvegen eller E39. Fjellinngrepene vil bli stort i alle tilfeller.

De fire andre fjellskjæringene er mindre omfattende. Totalt sett vil fjellskjæringene stå i 

kontrast til de mer avrundede fjellformasjonene i området og forringe reiseopplevelsen 

gjennom området. Det finnes ikke tiltak som kan bøte på dette i vesentlig grad. 

Klokkergården med tilhørende, verneverdig bebyggelse og bevaringsverdige trær ligger tett 

inn til E39 i Skjerpe boligfelt.  På motsatt side av E39 går Hellelandselva tett inn til E39. 

Bygningen og trærne medfører at det ikke er plass til å etablere gang- og sykkelvegen mellom 

E39 og den verneverdige bygningen nærmest E39. På Klokkergård-eiendommen finnes det 

verdifulle trær og bevaringsverdige stauder som utgjør en del av kulturmiljøet. 

Det er viktig at de store trærne og staudene inntil huset på Klokkergården blir spesielt sikret 

slik at de ikke blir skadet ved gjennomføring av tiltaket. Det kulturhistoriske miljøet ved 

Klokkergården blir noe forstyrret av at gang- og sykkelvegen gjennom gårdstunet og ved at 

gang- og sykkelvegen blir gående i fjellskjæring gjennom vestre del av Klokkergården. Disse 

negative forholdene kan dempes noe ved å velge annen type dekke enn asfalt at gang- og 

sykkelvegene gjennom tunet får grusdekke eller annet dekke tilpasset det kulturhistoriske 

miljøet som gang- og sykkelvegen går gjennom. Beplantning av skjæringen vil også være et 

positivt element.

Det er registrert et 2 m² stort areal med planten Slirekne like ved treet ved sørvestre hjørne av

bolighuset på Klokkergården. Vegtiltaket skal ikke berøre dette området. Det er likevel viktig 

at man ikke kommer bort i jorda eller planten i dette området i anleggsfasen da planten er 

registret som en uønsket planteart som skal bekjempes i henhold til Statens vegvesens 

forskrifter.  
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5 Naturmiljø

Temakart for Rogaland (www.temakart-rogaland.no) viser at sangsvane bruker Hellelands-
elva som beiteområde i hele elvas lengde langs planområdet. Fordi den planlagte gang- og 
sykkelvegen legges på motsatt side av E39 sett i forhold til elva, antas det at avrenning fra 
gang- og sykkelvegen til Hellelandselva bør vil bli noe problem, men forholdet bør vurderes 
nærmere i Ytre Miljøplan i byggeplanfasen.

Det er registrert et 2 m² stort areal med planten, slirekne, ved treet på sørvestre hjørne av 
Klokkergårdens hovedhus inne i hagen. I følge Regional handlingsplan mot fremmede 
skadelige arter utarbeidet av Statens vegvesen er denne planten en uønsket fremmed art med 
stort spredningspotensiale i norsk natur. Plantespredning skal begrenses/bekjempes i 
anleggsfasen og det er derfor viktig at en unngår å komme i kontakt med jord eller plantedeler 
fra denne planten i anleggsfasen. 

Planteforekomsten er en del av en buskbeplantning. Spredningsfaren anses ikke å være stor 
akkurat på denne lokaliteten dersom man unngår å kommer i berøring med plantedeler eller 
jord fra denne buskbeplantningen. Det må settes opp sikringsbånd eller gjerde rundt 
buskbeplantningen i anleggsperioden for å unngå kontakt med planten og jorda. Kommunen 
bør følge med framover og se til at planten ikke sprer seg.

Kommunedelplan for Helleland med indre strøk viser flomfare i store deler av planområdet. 
Det er derfor en fordel å legge g/s-vegen så høyt i terrenget at gang- og sykkelvegen ikke blir 
utsatt for flomfare. Det er mulig å få dette til dersom gang- og sykkelvegen heves noe i 
terrenget sett i forhold til forhold dagens veghøyder for E39 på strekningene med størst 
flomfare.

6 Naturresurser - landbruk

Ifølge Kommunedelplan for Helleland med indre strøk ligger planområdet innenfor sone for 
landbrukshensyn.  3,5 m bredde på gang- og sykkelveg + 3 m bredde på skillerabatten vil  
medføre tap av landbruksjord på tilsammen 4,4 daa fordelt på tre grunneiere. Det ville vært 
mulig å redusere inngrepet i dyrka og dyrkbar jordbruksjord med ca. 0,7 daa dersom man 
hadde redusert skillerabattbredden til 2,0 m og satt opp vegrekkverk i skillerabatten. I denne 
saken har en imidlertid valgt å legge gjeldende standardkrav til grunn for gang- og 
sykkelvegen på hele vegstrekningen da det er svært lite å tjene på redusert skillerabattbredde 
på de strekningene som berører dyrka og dyrkbar jord. 

7 Beskrivelse av veganlegget

7.1 Trafikktall

Det er ikke gjort tellinger av gående og syklende i området.  E39 på Helleland hadde i 2007 et 
trafikkvolum på 4200. Med en antatt vekst på trafikkvolumet på 2,6 % per år vil 
trafikkvolumet på E39 ha steget til 7700 ÅDT i 2030.  
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7.2 Vegstandard

Eksisterende bredde på E39 er ca 6,8 m målt mellom kantstripene. Det er lagt til grunn 
standardklasse S1 med ÅDT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t ved konstruksjon av 
reguleringsplanen. Det er også avsatt plass til gang- og sykkelveg langs nordsiden av E39. 
gang- og sykkelvegen er regulert med bredde 3,5 m atskilt fra kjørebanen med 3,0 m bred 
skillerabatt. 

7.3 Vegsystem og klassifisering av vegnettet

E39 var klassifisert som europaveg og stamveg fram til årsskiftet 2009 / 2010.  Vegen har nå 
europavegfunksjon og riksvegstatus. Birkelandsveien og Skjerpeveien har kommunal status. 

7.4 Trafikkreguleringer 

Gjennomføringen av denne planen vil føre til forbedrede forhold for myke trafikanter. Buss-
lommene med tilhørende anlegg er forutsatt opparbeidet med krav til universell utforming, det 
vil si tilgjengelighet for alle brukergrupper. 

Gang-/sykkelvegen langs E39 skal kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelveg ved 
kirken på Krossmoen og med eksisterende gang- og sykkelveg nord for Bens’ kafé på 
Helleland. Busslommene ved nedkjørselen til Helleland kirke vil lette tilgjengeligheten for 
busspassasjerer som skal til og fra kirken. Busslommen vest for Skjerpeveien vil gjøre 
forholdene bedre for busspassasjerer som har tilknytning til Skjerpe boligfelt og beboere langs 
Birkelandsvegen.  

Bebyggelsen ved Ben’s kafé, bensinstasjonen, de stedlige terrengforhold, den høge 
grunnvannstanden og E39 sin nære beliggenhet til Gyaåna ved Birkelandsveien er årsaken til 
at det ikke er innregulert plass til undergang under, eller bro over E39 for fotgjengere og 
syklister som skal krysse vegen ved Bens kafé. Undergang eller gangbro ville blitt svært 
kostbar å gjennomføre og ville medført behov for sanering av flere bygg i området.  Siden 
E39 er forutsatt skiltet med maksimum fartsgrense 60 km/t, ansees det likevel forsvarlig at 
myke trafikanter krysser over E39 ved Birkelandsveien.  

7.5 Byggegrenser

Langs tettbebyggelsen ved Skjerpe boligfelt er det innregulert byggegrense i 30 m avstand fra 
senterlinjen på E39, men denne byggegrensen er økt til 50 m langs resterende del av E39. 

7.6 Frisiktsoner

Alle frisiktsonene i vegkryss og avkjørsler er markert på plankartet med frisiktslinjer. Krav til 
frisikt i frisiktssonene er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.

7.7 Avkjørsler og vegkryss

Det er forutsatt opprettholdt direkte avkjørsel til E39 for eiendommene Sørlandsveien 492 og 
494 som ligger i sørvestre del av Skjerpe boligfelt. Denne felles avkjørselen skal også brukes 
som tilkomst til jordbruksarealet vest for Skjerpe boligfelt. 
Eksiterende atkomstforhold for jordbrukseiendommen gnr 107, bnr. 3,4 er forutsatt 
opprettholdt. Atkomsten til jordbruksarealene på eiendommen gnr 107 bnr 53,78 skal skje via 
avkjørslene som er vist på plankartet og via atkomstveg som fører fram til Helleland kirke. 

Ingen boligtomter i Skjerpe boligfelt, bortsett fra gnr. 107, bnr. 23 og bnr. 16 (Sørlandsveien 
492 og 494) skal ha direkte avkjørsel til E39. Det er foreslått ny atkomstveg over den 
ubebygde parsellen av gnr 107 bnr 1 på østsiden av Skjerpeveien og over det sørvestre hjørne  
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av eiendommen 107/1/27 (107/87) med adresse Smørknuten 4 lengst øst i planområdet. På 
den måten får man skilt gang- og sykkeltrafikken fra kjøretrafikken i kryssområdet og man får 
et sikrere vegkryss i Skjerpeveien som forutsettes brukt som atkomstveg også for 107/83
(Skjerpeveien 1), eiendommen 107/82 (Smørknuten 6) og eiendommen 107/1/58
(Smørknuten 7).

Eiendommen 107/1/12 (107/84) (Skjerpeveien 2) som nå har direkte avkjørsel til E39 rett vest 
for kryss med Skjerpeveien, er regulert til friareal fordi boligbygget ligger meget nær og E39 
og derfor er svært støyutsatt. Eiendommen Skjerpeveien 2 forutsettes derfor innløst. Boligen
på eiendommen forutsettes sanert og avkjørselen stengt. 

Avkjørselen til parkeringsplassen sørøst for kirken vis a vis kontroll- og vektstasjonsområdet
på Krossmoen er flyttet noe østover for å øke trafikksikkerheten i området. For øvrig skal det 
ikke være noen avkjørsler til E39 innenfor planområdet. 

Nedre del av Skjerpeveien forutsettes breddeutvidet for å få plass til dråpeøy ved E39. Det er 
også foreslått en justering av atkomstvegen for de tre husene som i dag har atkomst via gang-
og sykkelvegen langs E39 øst for krysset ved Skjerpeveien for at kjøretrafikken skal bli ledet 
inn på Skjerpeveien i tilfredsstillende avstand fra gang- og sykkelvegen langs E39. 

Av kostnadsmessige grunner og av hensyn til eksisterende kloakkrenseanlegg som ligger sør 
for Bens kafé ved Birkelandsvegen er det ikke foreslått noen endringer av krysset mellom E39 
og Birkelandsveien. Endring av dette krysset og avkjørselsforholdene for Bens kafé og 
bensinstasjonen nord for kaféen kan eventuelt vurderes i en egen reguleringsplan på et senere 
tidspunkt.

Avkjørselen til gnr. 107, bnr. 3,4 på nordsiden av E39 ved profil 750 er foreslått endret noe 
for å gjøre den mer trafikksikker og bedre fremkommelig for større kjøretøy til og fra 
gårdsbruket. Avkjørselsendringen er også nødvendig for å få plass til forlengelse av en 
eksisterende jordbrukskulvert under E39 mot nord under den nye gang- og sykkelvegen. 
Denne kulverten har liten dimensjon og kan bare brukes til drifting av mindre dyr. Det er 
imidlertid ønskelig fra grunneierens side å opprettholde denne kulverten for å lette 
driftsforholdene på gnr 107 bnr. 3,4 også etter at gang- og sykkelvegen er etablert. 

7.8 Gang- og sykkelveger

Reguleringsplanen omfatter areal for ny gang-/sykkelveg langs nordsiden av E39 på en 1,8
km lang strekning. Dette er den beste løsningen siden det bor flest folk på denne siden av E39 
og fordi det er etablert gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 både øst og vest for 
strekningen som inngår i dette planforslaget. Gang- og sykkelvegen medfører behov for 
inngrep i fjellet på nord- og østsiden av E39 flere steder fordi det ikke er mulig eller ønskelig 
å flytte E39 nærmere Gyaåna der elva er smal og ligger svært nær dagens riksveg. 

Det er ikke nødvendig med forstøtningsmurer for å etablere gang- og sykkelvegen lang E39
fordi det ikke vil bli terrenginngrep i løsmasser på denne strekningen. 

Mellom pel 1.360 og 1,600 er gang- og sykkelvegen lagt høyere i terrenget enn dagens nivå 
for E39 slik at man skal unngå flomsituasjon på gang- og sykkelvegen. Høydene på gang- og 
sykkelvegen er fastlagt i forhold til beregnet nivå for 200-års flom + 40 cm sikkerhetsmargin 
etter krav fra NVE.
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Traséen for gang- og sykkelvegen langs E39 er lagt mellom bolighuset og uthuset på den 
verneverdige Klokkergården som ligger nær E39 i Skjerpe boligfelt. Denne løsningen er valgt 
fordi det ikke er plass til gang- og sykkelvegen mellom Klokkergårdbygningen og nordre 
vegkant på E39. Hellelandselva gjør det også umulig å forskyve E39 mot sør for å oppnå 
bedre plass til gang- og sykkelvegen. Gang og sykkelvegen skjærer noe inn i fjellet på 
vestsiden av Klokkergårdbygningen. 

Det er også foreslått gang- og sykkelveg gjennom tunet på Klokkergården på strekningen 
mellom Klokkergårdsveien og gang- og sykkelvegen langs E39 for å lette tilkomsten mellom 
boligfeltet og det overordnede gang- og sykkelvegnettet langs E39. Her er gang- og 
sykkelvegen lagt i eksisterende trase for atkomstvegen til Klokkergården. Det er ikke forutsatt 
noen endringer av standarden på denne atkomstveegen men gang- og sykkelvegen er tatt med 
i planen slik at den blir gitt offentlig status og således blir veganlegg med offentlig 
vedlikehold.

Den delen av den nye gang- og sykkelvegen langs E39 som skal legges går gjennom 
Klokkergården, foreslås opparbeidet med annen belegning enn asfalt og med spesielle
lysmaster og lysarmatur tilpasset områdets særpreg.

Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre noe varierende inngrep i boligeiendommene
som grenser inn til E39 forbi Skjerpe boligfelt. 
   
Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i fjellet ved Vallakleiva hvor 
E39 går meget nær Hellelandselva der elva er meget smal. Dette inngrepet er foreslått fordi 
det er uakseptabelt å forskyve dagens trasé for E39 ut i Hellelandselva for å få plass til gang-
og sykkelvegen uten fjellinngrep. Det er også prioritert 3,0 m bredde på skillerabatten forbi 
Vallakleiva fordi en redusert skillerabattbredde bare hadde medført ubetydelige endringer i 
fjellskjæringen.  

Området ved Vallakleiva er flomutsatt på grunn av Hellelandselva sin trasé og bredden sør 
for Vallakleiva. Planen medfører også en del inngrep i fjellet vis a vis kontroll- og 
vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Matjorda som må fjernes fra områdene hvor det skal 
etableres gang- og sykkelveg, forutsettes brukt i vegskråninger og ellers på en måte som er 
tjenlig for jordbruksnæringen i området. 

7.9 Massedeponi - Naturområde

Den planlagte gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i eksisterende 
fjellformasjoner på deler av strekningen langs E39. Det blir betydelige inngrep i fjellet vis a 
vis kontroll- og vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Overskuddsmasser som anleggsarbeidet 
vil medføre - anslagsvis 32000 m3 utsprengt fjell - er tenkt deponert på den flate delen av 
Statens vegvesen sin eiendom gnr. 107, bnr 5 øst for E39 vis a vis kontroll og 
vektstasjonsområdet på Krossmoen hvor det er bratt fjell på tre sider. Massedeponiområdet 
som er vist i planen, er 10,1 daa stort. Dette området anses som svært godt egnet til 
massedeponi på grunn av de stedlige terrengforholdene. Her er det mulig å anlegge 
massedeponi uten at deponiet vil medføre skjemmende inngrep i naturen på stedet. 
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Området foreslås oppfylt med slak skråning fra gang- og sykkelvegen og opp mot den 
omkringliggende fjellformasjonen. Det er mulig å få plass til alle overskuddsmasser innenfor 
det planlagte massedeponiområdet dersom man fyller opp terrenget med stigning 1:7 mot 
nord med utgangspunkt i planlagte høyder på gang- og sykkelvegen langs masse-
deponiområdet. Det oppfylte området forutsettes tildekket med et tilfredsstillende tjukt lag 
med matjord slik at det oppfylte området kan bli tilplantet etter at oppfyllingen er 
gjennomført. 

Rogaland fylkeskommune – kulturseksjonen har undersøkt det foreslåtte massedeponiområdet 
og kommet til at det ikke er bevaringsverdige fornminner innenfor området. Fylkeskommunen 
har derfor akseptert etablering av massedeponi som vist i planforslaget. Også Eigersund 
kommune mener at området er godt egnet til massedeponi. 

7.10 Jordbruksundergang 

I reguleringsplanen er det regulert inn en felles jordbruksundergang (feundergang) under E39 
i grensen mellom gnr 107 bnr 4 og bnr. 53. Jordbruksundergangen er foreslått anlagt i form av 
rør med diameter 2,0 m. Det er ikke mulig å anlegge undergang med større dimensjon av 
hensyn til høg grunnvannstand og flomfare i området. Det er ikke planlagt andre 
jordbruksunderganger innenfor planområdet. Jordbrukseiendommen gnr 107, bnr 3,4 og gnr 
107, bnr 53 skal bruke atkomstvegen som fører fram til Helleland kirke for å komme til og fra 
jordbruksarealene på sørsiden av E39 fordi det ikke vil bli tillatt opprettholdt noen 
jordbruksavkjørsler til jordene langs E39. 

7.11 Belysning  

Det skal utarbeides egen belysningsplan for prosjektet. Ved graving av grøfter må det tas 
hensyn til eksisterende kabler. 

7.12 Busslommer 

Det er regulert plass til busslommer på begge sider av E39 ved avkjørselen til Helleland kirke.
Ved Bens Kafé er det bare foreslått busslomme på nordsiden av E39 fordi det ikke er plass til 
busslomme på sørsiden av riksvegen uten uheldige inngrep i parkeringsarealene ved Ben’s 
kafé. 

Ved planlegging av gang- og sykkelvegen langs E39 har en ikke sett det som nødvendig å 
etablere planfri kryssing av E39 for myke trafikanter i området ved nedkjørselen til Helleland 
kirke da antall kryssinger på dette stedet er begrenset og fordi det er sterkt begrenset 
busstrafikk. 

Ved Ben’s kafé ville det vært ønskelig å etablere gangbro eller undergang for fotgjengere og 
syklister som skal krysse E39, men slike løsninger ville medført behov for omfattende og 
kostbare kryssendringer og bygningssanering fordi bebyggelsen ligger tett opp til både E39 og 
Hellelandselva i dette området. Det er derfor forutsatt at fotgjengere og syklister skal krysse 
E39 i plan like vest for krysset ved Skjerpeveien.  

8 Grunnerverv  

Reguleringsplanen gir hjemmelsgrunnlag for erverv av grunn for gjennomføring av prosjektet. 
Planen for gang- og sykkelvegen langs E39 innebærer ikke behov for inngrep i den gamle 
driftsbygningen på gnr. 107, bnr 3,4 på nordsiden av E39. Gårds- og bruksnummer samt 
eiendomsgrenser er vist på reguleringskartet. Eiendomservervet vil følge gjeldende regler.  
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Det betyr at Statens vegvesen vil erverve grunn til 1,0 m utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, 
men minimum 3,0 m fra vegkant. Når veganlegget er ferdig opparbeidet, vil det bli utført 
nøyaktig arealoppmåling. Arealoppmålingen vil være grunnlag for endelig erstatningsoppgjør.
Følgende grunneiere blir direkte berørt av planforslaget ved inngrep i sine eiendommer:

Gnr/bnr Hjemmelshaver / fester Adresse

107/3 og 4 Svein Slettebø Orredalsveien 17, 4376 Helleland

107/53, 78 Alf Georg Espeland Sørlandsveien 424, 4376 Helleland

107/61 Signe Lovise Helleren Klokkergårdsv.11, 4376 Helleland

(107/1/74)
107/80

Roar Sleveland Lomelandsv. 72, 4376 Helleland

107/16 Anna Egeland Gamle Hestnesv. 45, 4370 Egersund

107/68 Jardar og Reidun Sommerseth Kjerreveien 12, 4376 Helleland

107/23,74 Espen Hyggen/ Kethlin Tengesdal Sørlandsveien 492, 4376 Helleland

107/1 Opplysningsvesenets fond Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo

107/83 Jostein Løvbrekk Sandsmark Skjerpeveien 1, 4376 Helleland

(107/1/12) 
107/84

Leiv Olav Helgeland Skjerpeveien 2, 4376 Helleland

107/1/57
Opplysningsvesenets fond
Leif Arne Løvold (fester)

Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Løvollsveien 33, 4376 Helleland

107/1/42
(Klokkergården)

Opplysningsvesenets fond
Eigersund kommune (fester)

Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Bøckmans gate 2, 4370 Egersund

107/24 Eigersund kommune Bøckmans gate 2, 4370 Egersund

(107/1/50)
107/96

Ole Rinden Kjerreveien 10, 4376 Helleland

(107/1/52)
107/97

Jon Gudmund Kvinen Kjerreveien 5, 4376 Helleland

(107/1/75)
107/103

Aud Hetland Klokkergårdsv. 6, 4376 Helleland

107/7 Det Almindelige Samfund Gamleveien 87, 4370 Egersund

(107/1/27)
107/87

Odd Georg Aasen Smørknuten 4, 4376 Helleland

107/5,8,63  
98/12,17

Statens vegvesen Askedalen 4, 6836 Leikanger

 
Side 126 av 696



12

9 Kommunaltekniske anlegg   

Eigersund kommune skal legge nye vann- og spillvannsledninger i traséen for gang- og 
sykkelvegen. Drens- og overvannsledning skal legges i trasé for gang- og sykkelvegen og skal 
føres ut i Gyaåna via eksisterende og eventuelt nye stikkrenner. 

Kommunen har et kloakkrenseanlegg i en liten bygning som ligger rett ved krysset mellom 
E39 og Birkelandsveien vest for Ben’s kafé. Det kommunale kloakkrenseanlegget gjør det 
vanskelig å forbedre kryss- og avkjørselsforholdene på stedet. Kryssutbedring og busslomme 
på sørsiden av E39 ved Bens kafé er derfor ikke tatt med og vurdert i dette planforslaget.  

Dalane Energi AS har en eksisterende høgspentlinje som krysser E39 ved den nordre del av 
kontroll- og vektstasjonsområdet på Krossmoen. Høgspentlinjen går videre østover i retning 
Skjerpe boligfelt. Selv om denne luftlinjen er i god stand, vurderer Dalane Energi AS å legge 
denne luftlinjen i kabel i traséen for gang- og sykkelvegen langs E39 siden det skal graves i 
området. 

10 Miljøkonsekvenser og miljøtiltak

10.1 Trafikkstøy  

Dette reguleringsprosjektet er å betrakte som et trafikksikringstiltak. Etter rundskriv T-1442 
medfører trafikksikringstiltak som dette, ikke krav om etablering av støyskjermingstiltak for 
boliger i gul sone. Det er likevel gjennomført en støyanalyse for prosjektet den 14.1.2009. 
Støyanalysen dekker et noe større område enn det området som inngår i reguleringsforslaget. 
Beregninger av utendørs støynivå for 2008 og 2028 framgår av tabellene nedenfor.

Eiendommer i gul sone

Gnr/bnr            Adresse Eier / fester
Bygnings-

type
2008

(dBA)
2028 

(dBA)

107/61        Klokkergårdsv. 11 Signe Lovise Helleren          Enebolig 55,5 56,4

(107/1/74)
107/80        Klokkergårdsv. 13

Roar Sleveland Enebolig 58,5 59,2

107/68        Kjerreveien 12
Reidun og Jardar 

Sommerseth
Enebolig 54,5 56,2

107/94        Kjerreveien 4
(Utenfor planområdet)

Jan-Ingvar og Jill 
Pedersen

Enebolig 56,4 56,7

107/23       Sørlandsveien 492
(Utenfor planområdet)

Espen Hyggen og
Kethlin Tengesdal

Enebolig 55,7 56,2

107/53        Sørlandsveien 424 Alf Georg Espeland Våningshus 56,1 57,4

107/3,4       Sørlandsveien 458 Svein Slettebø Våningshus 58,5 59,3

107/3,4       Sørlandsveien 456 Svein Slettebø Våningshus 57,6 58,6

(107/1/3) 107/83      
Skjerpeveien 1
(Utenfor planområdet)

Jostein L Sandsmark Enebolig - 57,0
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Eiendommer i rød sone

Gnr/bnr            Adresse Eier / fester
Bygnings-

type
2008

(dBA)
2028 

(dBA)

107/3,4       Sørlandsveien 457
(Utenfor planområdet)

Svein Slettebø Enebolig 55,5 73,2

107/7          Sørlandsveien 346
( Utenfor planområdet)

Det Almindelige 
Samfund

Kirkegård 70,0 72,0

(107/1/1) 107/82 
Smørknuten 6
(Utenfor planområdet)

Amanda Hetland Enebolig 67,2 67,6

107/1/42     Klokkergårdsv. 8 Eigersund kommune Klokkergård 54,5 69,8

(107/1/12)
107/84    Skjerpeveien 2 Leiv Olav Helgeland Enebolig 56,4 67,1

107/16        Sørlandsveien 494
Anna Egeland Enebolig - 65,0

(107/1/27)  
107/87 Smørknuten 4

Odd Georg Aasen Enebolig 65,2 65,9

Våningshuset på gnr. 107, bnr 3,4 med adresse Sørlandsveien 457, eiendommen 107/82 med 
adresse Smørknuten 6 og gravlunden på eiendommen gnr. 107, bnr. 7 (Sørlandsveien 346)
ligger utenfor planområdet og det kan derfor ikke kreves støyskjermingstiltak i tilknytning til 
disse eiendommene. Bolighuset i Sørlandsveien 457 ligger svært utsatt for vegtrafikkstøy på 
grunn av nær beliggenhet til E39. Dette bolighuset og driftsbygningen ved siden av som 
tilhører gårdsbruket gnr 107 bnr. 3,4 er i dårlig forfatning. Bruken av disse bygningene 
medfører stor trafikkfare som følge av avkjørselen og beliggenheten i forhold til E39.

I tilknytning til gårdsbruket gnr 107 bnr. 3,4 er det oppført to andre bolighus og en 
driftsbygning på nordsiden av E39. Det ville vært en stor fordel om bygningene som ligger på 
sørsiden av E39 på dette gårdsbruket hadde blitt sanert og tunet oppdyrket. Statens vegvesen 
har tidligere vurdert innløsning og sanering av disse bygningene i forbindelse med tidligere 
forslag om omlegging og utvidelse av E39 forbi disse bygningene. Ved slik løsning ville
eieren av gårdsbruket hatt mulighet for å reinvestere i ny, funksjonell driftsbygning på 
nordsiden av E39 i nærheten av de nyeste bolighusene på gårdsbruket. Statens vegvesen har 
imidlertid av kostnadsmessige grunner ikke kunnet gå inn for breddeutvidelse og endring av 
traséen for E39 i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen langs E39. 
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Det gamle, verneverdige boligbygget på Klokkergården ligger i rød sone nær E39, men denne 
bygningen blir ikke lenger brukt til boligformål. I reguleringsbestemmelsene er det satt krav 
om at bygningen ikke brukes til støyømfintlig virksomhet. Det anses derfor unødvendig å 
sette opp støyskjerm langs Klokkergården.

Eiendommen Sørlandsveien 494 og Smørknuten 4 ligger støyutsatt til i rød sone. Dersom 
eiendommen gnr. 107, bnr. 16 (Sørlandsveien 494) skal få tilfredsstillende støyforhold, må 
det oppsettes en 2,3 m høg støyskjerm langs eiendommens vestre grense og langs deler av 
gang- og sykkelvegen forbi eiendommen. Dersom eiendommen 107/87 (Smørknuten 4) skal 
få tilfredsstillende støyforhold må det settes opp 3,0 m høg støyskjerm.  

Siden gang- og sykkelvegen langs E39 er å betrakte som et trafikksikringstiltak, er det i 
henhold til rundskriv T-1442 ikke krav om å gjennomføre støyskjermingstiltak i tilknytning 
boliger som ligger i gul sone.  

Eiendommen (107/1/12) gnr. 107, bnr. 84  (Skjerpeveien 2) ligger så støyutsatt til at det ikke 
er hensiktsmessig med fasadeisolering av denne boligen eller sette opp lokal støyskjerm i 
tilknytning til denne eiendommen. Eiendommen er derfor foreslått regulert til friareal med 
sikte på innløsning og sanering av boligen på eiendommen, men nåværende eiere ønsker å 
bruke eiendommen videre selv om eiendommen ligger utsatt til med hensyn til vegtrafikkstøy. 

I forbindelse med erverv av eiendommen 107/84 vil det bli vurdert om eierne kan tilbys en av 
kommunens ubebygde boligtomter gnr. 107, bnr. 69, 70, 71 eller 72 (Sledeveien 1, 2, 3 eller 
4) i Skjerpe boligfelt som erstatningstomt eller om de nåværende eierne på visse vilkår kan få 
fortsette å bruke eiendommen til boligformål også etter at gang- og sykkelvegen er etablert 
forbi eiendommen.  

I forbindelse med videre planlegging må det utredes nærmere hvorledes det skal etableres 
lokal skjerming av uteoppholdsareal i til knytning til eiendommen (107/1/27) gnr 107, bnr. 87
(Smørknuten 4) og eiendommen 107/16 (Sørlandsveien 494).
  

10.2 Fjellinngrep

Gang- og sykkelveganlegget vil medføre et mindre inngrep i fjellformasjonen sør for 
driftsbygningen på gnr 107, bnr 3 og i fjellet som finnes på enkelte eiendommer i Skjerpe 
boligfelt (eiendommene 107/84 og 107/61), området sørvest for Klokkergården og området 
vest for (107/1/50) 107/96. Disse inngrepene forutsettes gjort mest mulig skånsomt og med 
avrunding av skjæringstoppen og sidene for å gi skjæringen best mulig tilpasning til urørt 
terreng på de forskjellige eiendommene. 

Det blir betydelige inngrep i fjellet vis a vis avkjørselen til kontroll- og vektstasjonsområdet 
på en ca 60 m lang strekning hvor skjæringen langs gang- og sykkelvegen vil få en høyde på 
ca. 10 m. De største inngrepene blir i fjellet på strekningen ca 170 m sør for eksisterende 
avkjørsel til kontroll og vektstasjonsområdet og videre 220 m sørøstover. 

Her er eksisterende fjellformasjon meget bratt og det vil derfor bli behov for et betydelig 
masseuttak i fjellet for å få plass til gang- og sykkelvegen med tilhørende skillerabatt langs 
E39. Fjellskjæringen vil få en maksimumshøyde på ca. 15–20 m langs gang- og sykkelvegen.   
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Den 4.2.2010 ble det gjennomført en geologisk vurdering av traséen for gang- og sykkelvegen 
langs E39.  Konklusjonen i denne vurderingen er at det er god bergmassekvalitet i området. 
Det er også konkludert med at det er liten fare for ras eller steinsprang i området hvor 
fjellskjæringer skal etableres, under forutsetning av at løse steiner fjernes etter at 
sprengningsarbeidene er gjennomført. Siden noen fjellskjæringer blir høyere enn 10 m,
anbefales det at fjellskjæringene behandles i samsvar med bestemmelsene i NA rundskriv 
2009-11 prosjektklasse 2 i neste planfase, det vil si ved utarbeiding av byggeplan for 
veganlegget. På enkelte steder antas det å bli behov for noe bolting i fjellskjæringene.   

10.3 Jordbruk 

Det er to gardsbruk med aktiv jordbruksdrift som blir berørt av planforslaget. Dette er gnr. 
107, bnr. 3,4 tilhørende Svein Slettebø og gnr. 107, bnr. 53, 78 tilhørende Alf Georg 
Espeland. I tilegg til dette blir det inngrep i den dyrka jorda på eiendommen gnr. 107, bnr 5 
som tilhører Statens vegvesen Rogaland og som ligger på østsiden av E39 vis a vis kontroll-
og vektstasjonsområdet. Sistnevnte areal er ikke i aktiv jordbruksproduksjon da området 
ligger inneklemt og vanskelig tilgjengelig mellom eksisterende fjellformasjon og E39. 
Området skal omdisponeres til deponi av overskuddsmasser som vil oppstå ved 
anleggsgjennomføringen. Det foreslås at området oppfylles med jevn stigning 1:7 fra kant av 
gang- og sykkelstien og opp mot eksisterende tilgrensende fjellformasjoner.

Av den totale lengden på gang- og sykkelvegstrekningen på 1820 m går 680 m av strekningen 
gjennom dyrka areal eller beitemark, mens resterende del går gjennom uproduktive 
fjellområder og gjennom boligeiendommer i Skjerpe boligfelt. Siden bare 27 % av gang- og 
sykkelvegstrekningen går gjennom dyrka arealer, er det ikke funnet noen grunn til å ha 
mindre bredde på skillerabatten mellom kjørebanen og gang- og sykkelvegen enn 3,0 m. 

En eventuell redusert skillerabattbredde til 2,0 m ville bare redusert forbruket av dyrka areal 
og beitemark med ca. 0,7 daa. Sett i denne sammenheng og vurdert opp mot den økte 
trafikksikkerheten som 3,0 m bred skillerabatt representerer og tatt i betraktning den store 
trafikkmengden i E39, mener Statens vegvesen at det foreslåtte arealinngrepet i dyrka areal og 
beitemark kan forsvares.  

Det bemerkes ellers at omdisponering av arealer til massedeponi på Statens vegvesen sin egen 
eiendom gnr 107 bnr. 5,8 reelt sett ikke vil medføre noen vesentlige jordbruksmessige 
konsekvenser all den tid arealene som skal oppfylles er foreslått planert med stigningsforhold 
1:7 og således eventuelt vil kunne brukes til beiteareal etter at masseoppfyllingen er 
gjennomført og området tildekket av et minst 50 cm tjukt lag med matjord.   

Det er foreslått midlertidig riggområde langs gang- og sykkelvegen, men disse arealene vil bli 
tilbakeført til sitt opprinnelige formål etter at gang- og sykkelvegen er ferdig bygget.
Jordbruksarealet vest for Skjerpe boligfelt forutsettes gitt atkomst til E39 via felles avkjørsel 
for eiendommene gnr 107 bnr 16 og 23 i Skjerpe boligfelt. Matjord som det ikke blir behov 
for i tilknytning til ferdigstilling av veganlegget, forutsettes tatt vare på og brukt som 
jordforbedring av eksisterende jordbruksareal langs gang- og sykkelvegen.  Gang- og 
sykkelveganlegget vil medføre følgende inngrep i innmarksbeiteareal:

Gnr 107, bnr. 5,8 tilhørende Statens vegvesen:          0,5 daa
Gnr. 107, bnr. 3,4 tilhørende Svein Slettebø:          1,7 daa
Gnr. 107, bnr. 53, 78 tilhørende Alf Georg Espeland:                  2,2 daa 
Samlet inngrep i jordbruksjord          4,4 daa
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Det blir ellers noen inngrep i brattlendt uproduktivt fjell på disse tre eiendommene. Utover 
dette blir ca. 4,5 daa innmarksbeiteareal på Statens vegvesen sin eiendom gnr 107, bnr. 5,8 
midlertidig omdisponert til massedeponiområde, men det oppfylte området vil fortsatt kunne 
brukes som beiteområde også etter at masseoppfyllingen er gjennomført så her blir det reelt 
sett ikke noe omdisponering av jordbruksjord.  

10.4 Kulturminner

Rogaland Fylkeskommune – kulturseksjonen har i perioden 8-13.12.2008 gjennomført 
kulturhistoriske registreringer innenfor traséen for gang- og sykkelvegen. Det er til sammen 
gravd 25 sjakter. Det er funnet ulike bosettingsspor fra jernalder / middelalder. Disse er 
automatisk vernet i henhold til kulturminnelovens §§3 og 4.  Det er utarbeidet rapport fra 
undersøkelsene, datert 18.12.2008. Det er registrert fem områder med fornminner innenfor 
eller like utenfor planområdet. Disse områdene er markert med id-nummer og blå stiplet strek 
på plankart 2. 

Det er registrert kulturminner på begge sider av E39 øst og vest for innkjørselen til gnr 107, 
bnr. 53. Det var tidligere planlagt etablert en jordbruksundergang ved innkjørsel til dette 
gårdsbruket. Denne undergangen med tilhørende ramper var opprinnelig planlagt uten 
kjennskap til de automatisk vernede fornminnene som senere er registrert i området. 
Jordbruksundergangen er derfor nå flyttet østover inntil Løvollsveien / grensen mot gnr 107 
bnr 4 ved nedkjørselen til Helleland kirke hvor det ikke er registrert kulturminner. Med slik 
ny lokalisering, kan undergangen brukes både i tilknytning til gårdsbruket gnr. 107, bnr 53,78 
og av gårdsbruket gnr. 107, bnr 3,4. 

Da det er funnet kulturminner på begge sider av E39 har det ikke vært mulig å planlegge 
gang- og sykkelvegen langs E39 utenom de registrerte fornminnene. Rogaland 
fylkeskommune har derfor i skriv datert 7.1.2009 påpekt at fylkeskommunen vil kunne tilrå 
dispensasjon fra vernereglene overfor Riksantikvaren i forbindelse med at reguleringsplanen 
utlegges til offentlig ettersyn, under forutsetning av at det foretas nødvendige utgravinger før 
utbygging starter. 

Innenfor Skjerpe boligfelt ligger den såkalte Klokkergården (107/1/42). På denne 
eiendommen som eies av Eigersund kommune, er det oppført et bolighus som ligger svært
nær E39 og et uthus. Begge bygningene anses for å være verneverdige og er derfor forseslått 
regulert til område for vern av kulturmilø eller kulturminner. 
Det er foreslått gang- og sykkelveger gjennom Klokkergård-eiendommen fordi det gamle 
bolighuset på Klokkergården ligger så nær E39 at det ikke er plass til gang- og sykkelveg 
mellom bygningen og E39. 

Det tilrås spesiell belysning og annen belegning enn asfalt for eksempel epoxy-belegg på 
gang- og sykkelvegene gjennom Klokkergården. Klokkergården er ikke lenger i bruk til 
beboelse og er ikke egnet for slik bruk eller annen støyømfintlig virksomhet blant annet på 
grunn av den nære beliggenhet til E39. 

Det anses ikke å være behov for, eller ønsker om støyskjerming av de verneverdige 
bygningene eller området rundt, men bygningene må selvsagt ikke brukes til virksomhet som 
er støyømfintlig.  Deler av de ubebygde arealene på Klokkergården kan være velegnet som 
lekeområde for barn under forutsetning av at det oppsettes tilfredsstillende gjerder som 
forhindrer barn i å komme ut på E39.   
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10.5 Barn og unges interesser

Trafikksikkerheten for barn og unge vil bli vesentlig forbedret i forbindelse med etablering av 
gang- og sykkel-vegen langs E39. Løsningen medfører at det blir et sammenhengende gang-
og sykkelvegnett langs E39. Det blir også tre gang- og sykkelvegtilknytninger mellom gang-
og sykkelvegen langs E39 og vegnettet internt i Skjerpe boligfelt.

Dette vil medføre at fotgjengere og syklister slipper lange omveier for å komme til og fra 
gang- og sykkelvegnettet langs E39. Som følge av at det skal etableres busslommer ved 
nedkjørselen til Helleland kirke og i tilknytning til krysset ved Skjerpeveien, vil barn og unge 
bli bedre sikret når de står og venter på bussene ved E39. 

Kjørehastigheten i E39 er forutsatt opprettholdt med skiltet hastighet 60 km/t. Med bedre 
kanalisering i tilknytning til Skjerpeveien vil trafikksikkerheten for barn og unge øke, 
samtidig som det blir lagt til rette for bedre kryssing av E39 i området ved Skjerpeveien.  

11 Kostnader

Gjennomføring av dette trafikksikringstiltaket er kostnadsberegnet til totalt 37,7 mill. kr. 
Dette beløp innbefatter kostnader med grunnerverv og støyskjermingstiltak. Usikkerheten er 
anslått til +/- 10 %.   

oooOooo
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REGULERINGSPLAN FOR E39 GANG- OG SYKKELVEG SKJERPE – KROSSMOEN.
EIGERSUND KOMMUNE. 

REGULERINGSBESTEMMELSER, DATERT 16.3.2012
GODKJENT DEN ………..            

1. TRAFIKKOMRÅDER

1.1 Formålet med planen er å få etablert gang- og sykkelveg langs E39, Sørlandsveien på 
strekningen mellom Skjerpe og Krossmoen på Helleland samt gjennomføre noen avkjørsels-
saneringer og kryssutbedringer på strekningen. 

1.2 Trafikkområdene skal opparbeides som vist i planen og i samsvar med vegnormalene. Bygge-
planen skal godkjennes av Statens vegvesen før utbygging blir igangsatt.

2. LANDBRUKSOMRÅDER

2.1 Arealer som er regulert til landbruksformål med båndleggingssone skal midlertidig kunne 
nyttes til anleggsområde i forbindelse med bygging av veganlegget og skal tilbakeføres til 
fullverdig dyrkingsjord umiddelbart etter at veganlegget er ferdig etablert. 

2.2

2.3

Matjorda som ikke trengs i tilknytning til tildekking av massedeponiområdet og i forbindelse 
med etablering av vegskråninger og lignende ved gjennomføringen av dette veganlegget skal 
tas vare på og brukes for eventuell forbedring av dyrkingsjorda langs veganlegget. 

Jordbruksområdet på gnr 107 bnr 3 som grenser inn til E39 og Skjerpe boligfelt skal ha 
avkjørsel til E39 via felles avkjørsel for gnr. 107 bnr. 16 og 23 ved sørvestre hjørne av gnr. 107 
bnr. 16. Avkjørselen skal vedlikeholdes av eierne av de eiendommer som skal bruke 
avkjørselen. 

2.4 Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være felles for gnr. 
107/53,78 og 107/3,4. 

2.5 Det tillates ikke etablert andre avkjørsler direkte til E39 utover de atkomstvegene som er vist 
på plankartet og som fører fram til tunene på gnr. 107 bnr. 53,78 og gnr. 107 bnr. 3,4 på 
nordsiden av E39. Løvollsveien som går fra E39 fram til Helleland kirke, forutsettes brukt som 
atkomst til jordbruksarealene som ligger på sørsiden av E39.

3.

4.

OMRÅDER FOR BOLIGBEBYGGELSE

Områdene skal benyttes for boligbebyggelse. Grad av utnytting fastsettes av Eigersund 
kommune. Boligområdene som inngår i denne planen skal midlertidig kunne brukes til 
midlertidig rigg- og anleggsområde i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen langs 
E39. 

REKKEFØLGETILTAK

Før gang- og sykkelvegen langs E39 etableres, skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk freda kulturminnene i området. Det må tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid 
før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.
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5.

5.1

5.2

5.3

OMRÅDER FOR VERN AV KULTURMILJØ ELLER KULTURMINNER

Eksisterende kulturhistorisk bebyggelse på Klokkergården (107/1/42) skal bevares og vedlike-
holdes på en tilfredsstillende måte av grunneier. Det tillates ikke oppført ny bebyggelse i 
området. Bebyggelsen innenfor området tillates ikke brukt til boligformål eller annen 
støyømfintlig virksomhet.

Store eksisterende trær og verdifulle kulturhistoriske stauder skal bevares. Eksisterende trær 
hvor stamme står nærmere regulert trafikkareal enn 2,0 m, kan tillates fjernet. Rundt 
eksisterende trær som skal bevares, skal det i anleggsfasen settes opp sikringsgjerder i en radius 
på 2-3 m rundt stammene for å beskytte stammene og rotsonene mot anleggsmaskiner. Ved 
graving i rotsonen skal røttene skjæres / sages over med rent snitt for å gjøre minst mulig skade 
på røttene.

Gang- og sykkelvegene gjennom gårdstunet på Klokkergården skal ha dekke som er tilpasset 
det historiske miljøet. 

6.

6.1

7.

7.1

7.2

ORÅDE FOR MASSEDEPONERING / NATUROMRÅDE

Område for massedeponi på gnr. 107 bnr. 5 skal brukes for deponering av utsprengt fjell i 
forbindelse med gjennomføring av veganlegget. Eksisterende matjordlag innenfor masse-
deponiområdet skal fjernes før massedeponeringen igangsettes og skal legges ut igjen som 
topplag oppå utfylte masser etter at massedeponeringen er avslutte.  Ferdig oppfylt terreng skal 
gis jevn stigning med ca. stigningsforhold 1:7 mot nord fra planlagte høyder på gang- og 
sykkelvegen langs E39. Massedeponiområdet skal ferdigstilles samtidig med gang- og 
sykkelvegen langs E39. 

FELLESBESTEMMELSER

Støytiltak
Etablering av gang- og sykkelveg langs E39 anses som et trafikksikringstiltak som i henhold til
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442 (TA-2115) ikke utløser krav om etablering av støy-
skjermingstiltak annet enn i tilknytning til boliger i rød sone. Eiendommene gnr. 107, bnr. 16 
(Sørlandsveien 494) og gnr. 107 bnr. 87 (Smørknuten 4) ligger i rød sone og skal tilbys støy-
skjerming i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen. 

Midlertidig bruk av bolig i Skjerpeveien 2
Boligeiendommen Skjerpeveien 2 på gnr 107 bnr 84 (tidligere eiendom 17/1/12) som er 
regulert til friareal, skal innløses med sikte på sanering. Statens vegvesen kan inngå avtale med 
nåværende eiere at de kan fortsette å bo i huset så lenge de ønsker, uten at det gjennomføres 
støyskjermingstiltak på eiendommen, selv om boligen ligger i rød sone. Eiendommen skal gis 
midlertidig kjøreatkomst til Skjerpeveien ved nordøstre hjørne av eiendommen dersom 
bolighuset ikke blir revet i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvegen langs E39. Gang-
og sykkelvegen tillates ikke brukt som kjøreatkomst til eiendommen. Huset skal rives når 
avtalt bruk av boligen opphører. 

7.3 Byggegrenser
Byggegrensene langs E39 skal være i henhold til veglovens § 29, det vil si 50 m fra senterlinjen 
på begge sider av E39. Det tillates at byggegrenseavstanden reduseres til 30 m på 
boligeiendommene gnr. 107, bnr. 16, 61, 68, 80, 96 og 97 innenfor Skjerpe boligfelt. 

7.4 Forbud mot private særbestemmelser
Etter at disse reguleringsbestemmelsene er trådt i kraft, er det ikke tillatt ved private 
særbestemmelser å etablere forhold som strider mot planen eller bestemmelsene.
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DETALJREGULERING 
E39 SKJERPE - KROSSMOEN
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Region vest
Ressursavdelingen

Planseksjonen
Dato: 13.2.2012
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Vegprofilnummer  
på plankart  

0 60 250 580 1040 1140 1230 1440 1750 1840

Profilnummer  
på flomkart 

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 

Høyeste vannstand 
ved 100-års flom + 
40cm sikkerhet 

87,3 87,1 86,9 86,8 86,7 86,4 86,4 86,3 85,9 85,9 

Høyeste vannstand 
ved 500–års flom  

87,7 87,5 87,3 87,3 87,1 86,8 86,8 86,7 86,2 86,3 

Planlagte gang- og 
sykkelveghøyder 

89,4 89,4 89,7 87,9 88,6 86,8 86,6 86,3 85,6 85,1 

 
Av denne tabellen framgår det altså at gang- og sykkelvegen ikke blir liggende flomutsatt.  

 

Uønskede hendelser 

 
Det er en økende risiko for trafikkulykker med økt reisevirksomhet og trafikktetthet på E39, 
men risikoen kan reduseres ved å gjennomføre noen kryssutbedringer, avkjørselssaneringer, 
etablere busslommer og gang- og sykkelveg.  
 
E39 på Helleland hadde i 2010 en trafikkmengde på 5800ÅDT. Det er beregnet at 
trafikkmengden vil øke til 7700 ÅDT i år 2030. Det har vært få trafikkulykker innenfor 
planområdet. Dette skyldes antakelig vegens utforming og at skiltet hastighet innenfor 
planområdet er 60 km/t. De aller fleste trafikkulykkene har skjedd utenfor og øst for 
planområdet og er blant annet relatert til avkjørselsforholdene i tilknytning til eksisterende 
bensinstasjon øst for Bens Kafé. Det er ikke planlagt noen endringer med hensyn til E39 i 
forbindelse med dette gang- og sykkelvegprosjektet annet enn utbedring av krysset mellom 
E39 og Skjerpeveien og etablere noe busslommer gjennomføre  sanere avkjør. 
 
 
Det er en del fotgjengere og syklister som har behov for å krysse E39 ved Ben’s Kafé. Denne 
kryssingen er i dag forbundet med en viss risiko av hensyn til at kryss ved Birkelandsveien og 
kryss ved Skjerpeveien ligger svært nær hverandre, har dårlig utforming og at avkjørslene i 
tilknytning til bensinstasjonen og Bens Kafé er lite trafikksikre. Det er en tungbil-andel på  
18 % i E39 på den aktuelle strekningen av E39. Det er en god del tungtrafikk inne på 
bensinstasjonsområdet og ved Bens kafé som kan være til fare for fotgjengere og syklister i 
området.  
 
Ved den foreslåtte planutforming med nye busslommer ved nedkjørselen til Helleland kirke, 
ny busslomme vest for krysset ved Skjerpeveien og justering av krysset mellom E39 og 
Skjerpeveien vil fotgjengere og syklister kunne krysse Skjerpeveien og E39 på en trygg måte. 
I dette planprosjektet er det av kostnadsmessige grunner ikke foreslått noen endringer av 
kryss- og avkjørselsforholdene på sørsiden av E39 i området øst for Birkelandsveien.  
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Renseanlegget vest for Birkelandsveien,  Ben’s kafé, bensinstasjonen øst for kaféen, samt 
Hellelandselva gjør det umulig å etablere planfri kryssing av E39 for fotgjengere og syklister 
og umulig å forbedre kryss- og avkjørselsforholdene innenfor akseptable kostnadsrammmer.  
 
 
Det er planlagt ny felles avkjørsel til Skjerpeveien for eiendommene på nordsiden av E39 øst 
for Skjerpeveien for å forbedre forholdene for fotgjengere og syklister som bruker gang- og 
sykkelvegen langs E39 og som har behov for å krysse Skjerpeveien. Den dråpeformede 
trafikkøya i Skjerpeveien vil medføre redusert fare for bilkollisjoner i og ved vegkrysset og 
vil også medføre mindre fare for at fotgjengere og syklister skal bli påkjørt i eller ved krysset 
mellom E39 og Skjerpeveien.  
 
I anleggsfasen skal det skiltes etter godkjente anleggsvarslingsplaner. E39 trenger ikke 
stenges i lengre perioder i anleggsfasen.  
 
Etablering av gang- og sykkelveg langs E39 vil medføre noe behov for innløsing og 
nedbygging av dyrka jordbruksareal, men inngrepene er søkt redusert mest mulig.  
 

Avbøtende tiltak for å ivareta generell sikkerhet 

Det tas utgangspunkt i at alle anlegg skal bli utført etter de normer og krav fastlagt i Statens 
vegvesens håndbøker. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming (2008) og Håndbok 025 Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter (2007). 

Tiltak mot trafikkulykker 

Risikoen er minimert og sikkerheten ivaretatt ved bruk av vegnormalene (håndbok 231 om   
rekkverk og håndbok 265om siktkrav). Konsekvensreduserende tiltak mot trafikkulykker som 
blir tatt i bruk i planen er: 
 
Sikring av sideterreng  
Oppsetting av sikringsgjerder på toppen av fjellskjæringer 
Bruk av tydelige, lettleste og logiske skilt og annen oppmerking  
God belysning  
Gang- og sykkelveger  
Avkjørselssanering  
Ny jordbruksundergang under E39 ved Løvollsveien 
Nye busslommer med tilhørende plattformer / fortau  
 
Det vil alltid være viktig å tenke beredskap i forbindelse med trafikkulykker. Konsekvens- 
reduserende tiltak mot trafikkulykker og brann er godt utbygd og samordnet redningstjeneste, 
gode varslingsrutiner, kort responstid, regelmessige øvelser og beredskaps-planer. En 
beredskapsplan er i prinsippet en avtale mellom vegeier og redningsetatene om ansvarsdeling 
og innsats dersom det skulle oppstå et uhell. Beredskapen må dimensjoneres i henhold til 
fastsatte mål og ytelseskrav. Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet, mens 
brannstasjonen på Vikeså er bemannet av deltidspersonell. Seksjon brannvern driver 
forebyggende brannvern og opprettholder kontinuerlig beredskap, som settes inn ved 
brannsituasjoner og akutte ulykker og/eller forurensningssituasjoner i kommunene Bjerkreim 
og Eigersund. Eigersund politistasjon er Lokal Rednings Sentral (LRS). Nærmeste 
ambulansetjeneste er på Eigersund sykehus.  
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Høyspentlinje og høyspentkabler 

I byggefasen må det tas hensyn til eksisterende 15 kV høyspentlinje som krysser over E39 i 
området ved Krossmoen kontroll- og vektstasjonsområde og går videre gjennom det planlagte 
massedeponiområdet. Reguleringsplanen viser hensynssone med en total bredde på 15 m i 
traséen for denne høgspentlinja. Det må dessuten tas hensyn til eventuelle andre nedgravde 
høyspentkabler eller andre jordkabler innenfor planområdet. Det kan bli aktuelt å legge den 
eksisterende høyspentlinja i kabel i forbindelse med byggingen av gang- og sykkelvegen. 
Dette må avklares med Dalane Energi AS i forbindelse med utarbeiding av byggeplan for 
gang- og sykkelvegen. 
 
Uønskede hendelser 
Reguleringsforslaget vil forbedre trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister som ferdes 
langs E39 på strekningen mellom Skjerpe og Krossmoen. Risiko og sårbarhet har vært 
vurderingstema under planleggingen av tiltaket for å unngå å sette liv og helse og materielle 
verdier i fare og for å forhindre ny eller økt risiko og sårbarhet. Tiltaket er planlagt med sikte 
på å redusere risiko for uønskede hendelser og redusere konsekvensene av uønsket hendelser 
hvis slike likevel skulle oppstå.   
 
Uønskede hendelser, sannsynlighet for hendelsene og konsekvensen med hendelsen er listet 
opp skjematisk på de etterfølgende sider. Det er kartlagt uønskede hendelser som kan medføre 
risiko innenfor planområdet eller i nærheten av planområdet i anleggsfasen og etter at tiltaket 
er gjennomført.  
 
Systematiseringen av uønskede hendelser med hensyn til sannsynlighet og konsekvens er satt 
opp på i nedenstående risikomatrise for å lette oversikten. Fargesymboler er benyttet for å 
kategorisere hendelsene for vurdering av eventuelle tiltak for å redusere faren for hendelsen. 
Tallene representerer risikoverdi hvor det er lagt til grunn at risiko er en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens. Rødt indikerer uakseptabel risiko og tiltak må iverksettes for å 
redusere risikoen til gul eller grønn verdi. Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn 
til tiltak som reduserer risikoen. Grønt indikerer akseptabel risiko. 
 
 
 
              Konsekvens:
 
Sannsynlighet: 

Ubetydelig 
Mindre alvorlig /  

en viss fare 
Betydelig / 

farlig 
Alvorlig/ 

kritisk 
Svært alvorlig/ 

katastrofalt 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig       

Sannsynlig       

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig       

 
 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 
 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes 
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Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Vurdering av sannsynlighet for uønsket 
hendelse er inndelt på følgende måte: 
 
 
Begrep 
 

 
Frekvens 

 
Lite sannsynlig 
  

Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder 

Mindre sannsynlig  
 
Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode 
 

Sannsynlig  
 
Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet 
 

Meget sannsynlig  
 
Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 
 

 
Svært sannsynlig 
  

Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig til stede i området 

 
 
Vurdering av konsekvenser 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt på følgende måte: 
 
 
Begrep 
 

 
Konsekvens 
 

Ubetydelig/ ufarlig 
Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye 
 

Mindre alvorlig / en viss fare 
Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 
enkeltpersoner 

Betydelig / farlig 
Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 
personer 

 
Alvorlig / kritisk  
 

Behandlingskrevende person- eller miljøskader og situasjoner 

Svært alvorlig / katastrofalt 
Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 
langvarige miljøskader 

 
 
 
På de neste sidene er de ulike uønskede hendelser som kan oppstå, listet opp og vurdert med 
hensyn til sannsynlighet for hendelsene, konsekvensene av hendelsene, risikofaktorer og 
mulige tiltak for å redusere faren for hendelsen eller minske konsekvensen av de forskjellige 
hendelsene som kan tenkes å oppstå som følge av de tiltak som blir etablert i henhold til 
reguleringsplanen.    
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Liste over uønskede hendelser 
 

Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / forslag til 
tiltak 

Driftsfase: Påkjøring 
av fotgjengere og 
syklister i kryss ved 
Skjerpevegen  

Ja 
Lite 

sannsynlig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare  
 

Skilting av gang- og 
sykkelvegene. Merke 
opp gangfelt over 
Skjerpevegen  

Driftsfase: Påkjøring 
av fotgjengere og 
syklister på g/s-
vegstrekning hvor det 
er kjøretrafikk på 
gang- og sykkel-
vegen nordøst for 
Skjerpevegen  

Ja 
Mindre 

sannsynlig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare  
 

Etablere fartsdemper 
vest for stedet hvor g/s-
vegen munner ut i 
kjørbar del av g/s-veg 
langs E39 

Driftsfase:  
Påkjøring av 
fotgjengere og 
syklister som krysser 
E39 ved 
Skjerpevegen 

Ja 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Sette ned fartsgrensen i 
E39 til 50 km/t 
På strekning forbi 
kryssene ved 
Skjerpevegen og 
Birkelandsvegen 

Driftsfase:  
Påkjøring av syklist / 
fotgjenger ved 
avkjørsler som 
krysser g/s-veg langs 
E39 

Ja 
Lite 

sannsynlig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
 

Etablere fartsdempere i 
avkjørsler. Skilte 
avkjørslene med skilt 
for kryssende gang- og 
sykkelveg.  

Driftsfase: 
Påkjøring av syklist / 
fotgjenger som 
krysser E39 ved 
kontroll- og 
vektstasjonsområdet  

Ja 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Etablere trafikkøy i E39 
på sted hvor en ønsker 
at fotgjengere og 
syklister skal krysse 
vegen   

Driftsfase:  
Påkjøring av syklist / 
fotgjenger som 
krysser E39 ved bru 
som fører over 
Gyaåna  

Ja 
Lite 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Svært få fotgjengere og 
syklister vil krysse E39 
fordi det bor få personer 
på sørsiden av Gyaåna  

Driftsfase: 
Kjøretøykollisjon i 
E39 ved avkjørsel til 
parkeringsplass ved 
kirke på Krossmoen 

Ja 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Avkjørsel til kirkens 
parkeringsplass er flyttet 
østover. G/s-vegen langs 
E39 vil forbedre 
siktforholdene ved 
avkjørselen og redusere 
faren for kollisjoner 
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Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / forslag til 
tiltak 

Driftsfase: 
Kjøretøykollisjon i 
E39 ved avkjørsel til 
kontroll og 
vektstasjonsområdet  

Nei 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Det foreslås etablert 
bom ved avkjørsel til 
kontroll og vektstasjons-
området slik at kjørende 
ikke får tilgang til 
området når det ikke er i 
bruk til kontroller.   

Driftsfase: 
Kjøretøykollisjon i 
E39 i kryssområdet 
hvor bru går over 
Gyaåna 

Nei 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Det bor få personer på 
sørsiden av Gyaåna som 
benytter brua og denne 
avkjørselen til E39. 
Nedsetting av 
fartsgrensen på E39 til 
50 km/t bør vurderes på 
strekningen mellom 
Skjerpe og Krossmoen.  

Driftsfase: 
Kjøretøykollisjon i 
kryss mellom E39 og 
Løvollsveien 

Ja 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Kryssområdet er 
forbedret noe ved at 
Løvollsveien er ført mer 
vinkelrett ut på E39 og 
utvidet noe i bredden. 
Det kan eventuelt 
vurderes etablert 
dråpeøy i Løvollsveien i 
byggeplanfasen.  

Driftsfase:  
Påkjøring av dyr som 
krysser E39 i 
området øst og vest 
for kryss ved 
Løvollsveien 

Ja 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Det er innregulert felles 
jordbruksundergang 
under E39 ved Løvolls-
veien slik at det unngås 
å lede husdyr over E39   

Driftsfase:  
Kollisjon mellom 
kjøretøy som krysser 
E39 ved avkjørsel til 
gnr 107, bnr. 53,78 
og gnr 107 bnr. 3,4 

Nei 
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Vurdere nedsetting av 
fartsgrensen i E39 til 50 
km/t på strekningen 
innenfor planområdet 
slik at konsekvens av 
uønsket hendelse blir 
redusert.  

Driftsfase:  
Kollisjon mellom 
kjøretøy i E39 på 
strekning mellom 
gnr. 107, bnr. 16 og 
68 i Skjerpe boligfelt 

Nei  
Mindre 

sannsynlig  
Betydelig / 

farlig 
 

Sette opp vegrekkverk 
på sørsiden av E39 for å 
forhindre parkering av 
kjøretøy på sørsiden av 
E39 på den aktuelle 
strekningen.  
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Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 
hendelsen 

Risiko 
Merknad /  
forslag til tiltak  

Anleggsfase: 
Skade på 
eksisterende 
fornminner 

Ja 
Lite 

sannsynlig  
Ubetydelig  

Gjerde inne 
fornminneområdene i 
anleggsfasen 

Anleggsfase: 
Forurensning av 
grunnvann 
 

Ja 
Mindre 

sannsynlig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
 

Forurensning kan skje 
ved arbeidsuhell i 
anleggsfasen. SHA-plan 
og YM-plan forutsettes 
å ta med rutiner og 
beredskap for å håndtere 
eventuelle utslipp. 

Anleggsfase: 
Setningsproblemer 
som følge av tiltaket 

Ja 
Lite 

sannsynlig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
 

I henhold til 
grunnundersøkelsene er 
det det ikke fare 
setninger i tilknytning til 
bygging av gang- og 
sykkelvegen. Tiltak må 
vurderes i byggefasen 
om nødvendig.   

Anleggsfase:  
Nedfall av 
høgspentledning ved 
eiendommen 107/1/5, 
ved parkerings-plass 
sør for kirken på 
Krossmoen og ved 
massedeponiområdet 

Ja 
Lite 

sannsynlig  

Svært 
alvorlig / 

katastrofalt 
 

Eksiterende 
høgspentlinje kan bli 
revet ned i anleggsfasen 
eller ved påkjøring av 
høgspentmast som står 
på eiendom 107/ 1/5 
nord for den planlagte 
g/s-vegen. Mastestolpen 
må sikres med rekkverk 
slik at hendelse unngås. 
Det må tas med rutiner 
og beredskap for å 
forebygge skade på 
høgspentlinja i 
anleggsfasen. 

  

 
Side 146 av 696



9 
 

Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / 
forslag til tiltak 

Anleggs- og 
driftsfasen:  
Klatring i 
høgspentmast 

Nei 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Svært 
alvorlig / 

katastrofalt 
 

Høgspentmaster har en 
utforming som 
forhindrer klatring i 
mastene. Ved 
detaljprosjektering må 
det vurderes om 
høgspentlinja skal 
legges i kabel  

Anleggsfasen:  
Svikt i strømtilførsel 
til gatelys 

Ja 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Ubetydelig  

Svikt i belysning antas 
ikke å medføre vesentlig 
økt fare for uønskede 
hendelser. Det anses 
ikke nødvendig med 
særskilte tiltak.  

Driftsfasen: 
Oversvømmelse av 
gang- og sykkelveg 

Ja 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Ubetydelig  

Strekning med flomfare 
er redusert ved at 
høydene på gang- og 
sykkelvegen er lagt 
høyere en beregnet 
vannstand ved 100 års-
flom + 40 cm 
sikkerhetsmargin  

Driftsfasen: 
Fall fra tak på leskur 
ved holdeplass vest 
for kryss ved 
Skjerpeveien  

Ja 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Betydelig / 
kritisk 

 

Ved detaljprosjektering 
av tiltaket må det 
planlegges oppsatt 
gjerder som forhindrer 
barn og unge i å klatre 
opp på taket av leskuret  

Anleggs- og 
driftsfasen: 
Personer faller ned 
fra fjellskjæringer 
langs g/s veg forbi 
private hager i 
Skjerpe boligfelt  

Ja 

 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Betydelig / 
kritisk 

 

Ved detaljprosjektering 
av tiltaket må det 
planlegges gjerder i 
tilstrekkelig høyde på de 
eiendommene hvor det 
kan være fare for fall 
ned fra fjellskjæringer 

Anleggs- og 
driftsfasen: 
Fall ned fra fjell-
skjæringer på 
strekning mellom 
Krossmoen og 
Skjerpe boligfelt  
 
 

Ja 

  
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Alvorlig / 
farlig 

 

I detaljprosjekteringen 
må det planlegges 
sikring av toppen av 
fjellskjæringene som 
forhindre dyr og 
mennesker i å falle ned 
fra fjellskjæringene. Det 
må etableres sikker 
jobbanalyse for 
anleggsgjennomføringen
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Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / 
forslag til tiltak 

Anleggs- og 
driftsfasen: 
Ras og steinsprang 
ned på gang- og 
sykkelveg og E39 fra 
fjellskjæring langs 
g/s-veg på strekning 
mellom Krossmoen 
og Skjerpe boligfelt 

Ja 

Mindre 
sannsynlig / 

kjenner 
tilfeller 

 

Svært 
alvorlig / 

katastrofalt 
10 

I detaljprosjekteringen 
må det planlegges 
hvordan fjellskjæringen 
skal etableres på en 
sikker måtte for gående 
syklende og kjørende. 
Ved gjennomføring av 
anlegget må fjell-
skjæringen sikres ved 
rensking og eventuell 
bolting. Det forutsettes 
utarbeidet spesiell 
rutiner for 
anleggsgjennomføringen 
som forhindrer uønskede 
hendelser i anleggsfasen 
sett i forhold til 
eksisterende trafikk på, 
og langs E39   

Anleggsfasen: 
Fare for ulykker inne 
på område for 
massedeponi  

Ja 

Mindre 
sannsynlig / 

kjenner 
tilfeller 

 

Betydelig / 
kritisk 

 

Massedeponiområdet 
må gjerdes inn i 
anleggsfasen slik at 
uvedkommende ikke 
kommer inn på området.  
Det må etableres rutiner 
for massedeponeringen 
som forhindrer uønskede 
hendelser i anleggsfasen 

Driftsfasen: 
Fare for at dyr kan 
komme inn på veg 
eller gang- og 
sykkelveg 

Ja 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Ubetydelig  

Husdyr og vilt kan 
komme inn på gang- og 
sykkelveg dersom det 
blir skade på gjerder 
langs jordbruksareal. 
Det er ikke kjennskap til 
at ville dyr ferdes i 
området. Behov for 
gjerder mellom 
jordbruksområdene og 
gang- og sykkelvegen 
vurderes ved 
detaljprosjektering av 
tiltaket. 

  

 
Side 148 av 696



11 
 

Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / 
forslag til tiltak 

Anleggsfasen: 
Spesielt sårbart 
naturmiljø ved 
Klokkergården i 
Skjerpe boligfelt 

Ja 

Mindre 
sannsynlig / 

kjenner 
tilfeller 

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
 

Verdifulle trær bør søkes 
bevart og spesielt sikret i 
anleggsfasen slik at 
skader unngås. Felling 
av trær og etablering av 
fjellskjæring for å få 
plass til gang- og 
sykkelveg vest for 
bolighuset på 
Klokkergården må 
utføres på en slik måte at 
det ikke oppstår skade på 
de verneverdige 
bygningene på 
eiendommen 107/1/42. 
Ved 
detaljprosjekteringen må 
gang- og sykkelvegen 
vurderes anlagt med 
høyder og fall som 
forhindrer at 
vannavrenning fra gang- 
og sykkelvegen blir ledet 
inn mot grunnmuren / 
fundamentene på de 
verneverdige bygningene 
og skader 
trekonstruksjonene.   

Anleggsfasen: 
Skade på registrerte 
fornminner 

Ja 

Mindre 
sannsynlig / 

kjenner 
tilfeller 

Betydelig / 
kritisk 

 

Dersom det oppdages 
ukjente fornminner ved 
anleggsgjennomføringen, 
må alt anleggsarbeid 
stanses inntil 
antikvariske myndigheter 
har vurdert og laget plan 
for hvordan tiltaket skal 
kunne gjennomføres 

Driftsfasen: 
Personer skades av 
jordbruksmaskiner 
på gang- og 
sykkelveg langs E39 

Ja 
Lite 

sannsynlig / 
ingen tilfeller 

Betydelig / 
kritisk 

 

Det tillates ikke kjøring 
med jordbruksmaskiner 
på gang- og sykkel-
vegen. Det er ikke behov 
for andre tiltak enn 
vanlig skilting som 
forbyr slik kjøring på 
gang- og sykkelvegen.  
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Hendelse 

Risiko 
som 
følge 
av ny 
plan 

Sannsynlighet 
for hendelsen 

Konsekvens 
av 

hendelsen 
Risiko 

Merknad / 
forslag til tiltak 

Støy i anleggsfasen 
 

Ja 

Meget 
sannsynlig / 
periodevis, 
langvarig  

Mindre 
alvorlig / en 

viss fare 
 

Det forventes støy i 
anleggsfasen som følge 
av fjellboring, sprenging 
og transport av 
utsprengte fjellmasser. 
Det forutsettes etablert 
tiltak for å redusere 
ulempene med slike 
tiltak. Det er nødvendig å 
legge begrensninger på 
slikt støyende arbeid på 
kveldstid, nattetid og på 
søndager og helligdager.  
Eventuelle andre 
støyreduserende tiltak 
forutsettes vurdert ved 
anleggsgjennomføringen.  

Anleggsfasen: 
Skade på 
strømførende kabler i 
bakken 

Ja 

Mindre 
sannsynlig / 

kjenner 
tilfeller 

Alvorlig / 
farlig 

 

Graving i bakken kan 
medføre at kabler blir 
skadet i anleggsfasen. 
Kabeltraseer må 
kartlegges og merkes før 
anleggsstart. 

 
 
Statens vegvesen, Ressursavdelingen 13.2.2012 
 
 
 
 
 
 
 

oooOooo 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
112/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune - Småkraft AS -
høringsuttale
  

Sammendrag:
NVE har sendt søknad om utbygging av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune til 
offentlig ettersyn. Rådmannen kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med eller vil forringe 
vesentlige verdier.  En utbygging vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og vil kunne bidra til 
å sikre bosettingen i området. Samtidig vurder en det som viktig at denne kraftutbyggingen 
blir sett i sammenheng med utbyggingen som Dalane Energi er i ferd med å søke om 
konsesjon for herunder vurdering av sumvirkning av alle tiltakene. Videre er deler av området 
omfattet av skredfare som bør utredes og ev. avbøtende tiltak ivaretas i 
konsesjonsbehandlingen. Videre viser en til nylig vedtatt reguleringsplan for området og 
legger til grunn at denne hensyntas i forhold til plassering, avkjørsel m.m. til Fylkesvegen. 

Saksgang:
PTU avgir høringsuttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak 06.08.2012:
Eigersund kommune er positiv til etablering av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune 
og ber om at følgende forhold ivaretas og vurderes i forhold til den videre behandlingen av 
konsesjonssøknaden:

1. Sumvirkning av konsekvensene av kraftutbyggingen må vurderes jfr. at denne 
utbyggingen må bli sett i sammenheng med utbyggingen som Dalane Energi er i ferd 
med å søke om konsesjon om i tilknynting til Hellelandsvassdraget.

2. Deler av området omfattet av skredfare jfr. kommuneplan og skrednet og som bør 
utredes og ev. avbøtende tiltak ivaretas i konsesjonsbehandlingen.

3. En legger til grunn at tiltaket ikke må komme i konflikt med nylig vedtatt 
reguleringsplan for rassikring av Fv 42 i forhold til plassering, avkjørsel m.m., samt 
ev. fremtidig mulighet for utbedring av strekningen og legger til grunn at dette 
ivaretas av Statens Vegvesen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune - Småkraft AS - høringsuttale

NVE har sendt søknad om utbygging av Skinnellåna kraftverk i Eigersund kommune til 
offentlig ettersyn.  Kraftverket vil utnytte et felt på 11,2 km² av vassdraget i ett ca 232 meter 
høyt fall mellom kote 405 og kote 173. Kraftverket vil ligge like ved RV 42 i Gyadalen mellom 
Tonstad og Eigersund.

Utbyggingen vil omfatte en mindre inntaksdam i betong, en 1300 meter lang nedgravd 
rørgate og et kraftstasjonsbygg på ca 80 m2. Det må etableres en permanent anleggsvei 
langs rørtraseen og opp til inntaksdammen. Nettilknytning er planlagt via en 22 kV jordkabel 
frem til en ny planlagt transformatorstasjon på Gya, ca 1 km sørøst for kraftstasjonsbygget.
Kraftverket vil kunne produsere ca 14,2 GWh i et midlere år, og får en installert effekt på ca
4,75 MW.

Kraftverket vil ikke få reguleringsmuligheter, og utenfor berørt elvestrekning mellom
inntaksdam og kraftstasjonsbygg (1,4 km) vil vannføringsforholdene være uendret i forhold til
dagens situasjon.

Det planlegges slipp av minstevassføring hele året tilsvarende alminnelig lavvannsføring,
beregnet til 50 l/s.

Det er i Naturbase registrert yngleområde for orrfugl i øvre del av influensområdet. Ellers 
ingen funn i databaser. Vegetasjonen består av fattige vegetasjonstyper med vanlig 
artsinventar. Ingen naturtyper eller rødlistearter er registrert innenfor influensområdet. Med 
bakgrunn i vurdering av verdi og omfang er samlet konsekvens for biologisk mangfold satt til 
liten negativ (- ).

En utbygging vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og vil kunne bidra til å sikre bosettingen 
i området. Dette er således positivt.

Området ligger i et område som delvis er avmerket i kommuneplanen og skrednett som et 
område med skredfare og en legger til gruinn at dette ivaretas i den videre behandlingen av 
konsesjon. 

Området er et sidevassdrag til Helleandsvassdraget som Dalane energi har søkt om en 
vesentlig utbygging av og en vurderer det som viktig å få vurdering av ev. sumvirkninger av 
alle utbyggingstiltakene i tilknytning til dette vassdraget. Helleandsvassdraget er et regulert 
vassdrag og en vurderer det som positivt at en kan bygge ut dette for å kunne utnytte den 
samme vannmengden flere ganger.

Området ligger i et større LNF-F område dvs. der friluftsinteresser er tungtveiende. En kan 
ikke se at tiltaket vil medføre vesentlig forringelse av det samlede området i forhold til
friluftsinteresser. Så fremt fremføring av veg og lignende blir gjort på en skånsom måte og 
der kanter blir tilsådd vil denne også kunne benyttes for turgåere på en positiv måte.

Den nedre delen vil komme i konflikt med byggelinje mot FV 42 og en legger til grunn at 
dette ikke må komme i konflikt med nylig vedtatt reguleringsplan for sikring av vegen, samt 
ev. fremtidig utbedring av strekningen. En legger til grunn at dette ivaretas av Statens 
Vegvesen som fagmyndighet. Tiltak må heller ikke plasseres slik at det hindrer fremtidig 
utbedring av FV 42.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen. En utbygging vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og vil 
kunne bidra til å sikre bosettingen i området og der gjennom skatteinntekter.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239401 Søknad om konsesjon 2012 - Skinnellåna kraftverk
239394 Søknad om bygging av Skinnellåna kraftverk - Småkraft AS - høring

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.07.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Søknad om bygging av Skinnellåna kraftverk -
Småkraft AS - høring

Parter i saken:
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Skinnelåna kraftverk. Søknad om konsesjon 
 
Sammendrag 

 
Skinnelåna kraftverk vil utnytte et felt på 11,2 km² av vassdraget i ett ca 232 meter høyt fall 
mellom kote 405 og kote 173. Kraftverket vil ligge like ved RV 42 i Gyadalen mellom Tonstad 
og Eigersund.  
 
Utbyggingen vil omfatte en mindre inntaksdam i betong, en 1300 meter lang nedgravd rørgate 
og et kraftstasjonsbygg på ca 80 m2. Det må etableres en permanent anleggsvei langs rørtraseen 
og opp til inntaksdammen. Nettilknytning er planlagt via en 22 kV jordkabel frem til en ny 
planlagt transformatorstasjon på Gya, ca 1 km sørøst for kraftstasjonsbygget. 
 
Kraftverket vil kunne produsere ca 14,2 GWh i et midlere år, og får en installert effekt på ca 
4,75 MW. 
 
Kraftverket vil ikke få reguleringsmuligheter, og utenfor berørt elvestrekning mellom 
inntaksdam og kraftstasjonsbygg (1,4 km) vil vannføringsforholdene være uendret i forhold til 
dagens situasjon. 
 
Det planlegges slipp av minstevassføring hele året tilsvarende alminnelig lavvannsføring, 
beregnet til 50 l/s. 
 
Det er i Naturbase registrert yngleområde for orrfugl i øvre del av influensområdet. Ellers ingen 
funn i databaser. Vegetasjonen består av fattige vegetasjonstyper med vanlig artsinventar. Ingen 
naturtyper eller rødlistearter er registrert innenfor influensområdet. Med bakgrunn i vurdering 
av verdi og omfang er samlet konsekvens for biologisk mangfold satt til liten negativ (- ). 
 
En utbygging vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og vil kunne bidra til å sikre bosettingen i 
området.  
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1. Innledning 
 
1.1 Om søkeren                                                                                                   
Tiltakshaver:   Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN 
 
Kontaktperson:  Martin Vangdal, tlf 55 12 73 46/98 83 04 58 
 
Prosjektets navn:  Skinnellåna kraftverk 
   e-post: martin.vangdal@smaakraft.no 
 
Småkraft AS er et produksjonsselskap etablert i 2002. Det eies av 4 selskap: Skagerak Kraft 
AS, Agder Energi AS, BKK Produksjon AS og Statkraft AS. Småkraft AS er etablert for å 
finansiere, bygge ut og drive små kraftverk inntil 10 MW sammen med grunneiere. 
Grunneierne vil beholde eiendomsretten til fallet. Målet til Småkraft AS er å bygge ut en 
produksjonskapasitet på 2,5 TWh/år innen 10 år. 
 
Tiltakshaver har inngått avtale med grunn- og fallretteieren i elven om utvikling og utbygging 
av Skinnellåna kraftverk, se punkt 2.5 for en oversikt over grunn- og fallretteier. 

1.2 Bakgrunn for tiltaket 
Det er kun én grunneier som blir berørt av utbyggingsprosjektet. Småkraft AS har inngått en 
avtale med den involverte grunneieren om et samarbeid for utbygging og drift av Skinnelåna 
kraftverk. Avtalen innebærer at grunneieren gir Småkraft AS rett til bygging og drift av et 
kraftverk som utnytter fallet på hans eiendom.  
 
Skinnelåna kraftverk er beregnet til å produsere 14 GWh i et midlere år, og vil bidra til lokal 
kraftoppdekning. 

En investering i anlegget Skinnelåna kraftverk vil i anleggsperioden føre til ringvirkninger i 
forbindelse med økt salg av varer og tjenester i prosjektområdet og i kommunen generelt. 

Den lokale grunneieren vil få falleige fra prosjektet. Med den dårlige lønnsomheten i dagens 
landbruk og mangel på nyetablering i distrikts-Norge, vil denne formen for næringsutvikling 
kunne stimulere til ny optimisme. Dette kan hindre fraflytting, stimulere til tilflytting, i tillegg 
til at både kulturlandskap og bygningsmasse i området kan vedlikeholdes med midler fra 
prosjektet i fremtiden. 

1.3 Geografisk plassering av tiltaket 
Skinnelåna kraftverk er planlagt lokalisert i elva Skinnelåna som ligger i Gyadalen i 
Eigersund kommune i Rogaland fylke. Kraftverket blir liggende ved gårdene på Gya, like ved 
RV 42 mellom Tonstad og Eigersund, se oversiktskart på neste side og i vedlegg 1. Nærmeste 
tettsted er Helland som ligger ca 15 km mot vest. Om lag 25 km mot øst ligger tettstedet 
Tonstad. 
 
NVEs vassdragsnummer er 027.3E. 
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Oversiktskart 

1.4 Beskrivelse av området  
Skinnelåna er en sidegren til Hellelandsvassdraget, som har sitt utløp i havet ved Eigersund.   
 
Hellelandsvassdraget passerer i øvre deler gjennom skrinne områder, men i nedre deler 
passerer elva frodige lavlandssletter. Topografien er variert, vekslende mellom lavereliggende 
fjellpartier og dalbunn. Det er flere jordbruksarealer i dalbunnen og i andre lavereliggende 
områder, mens lauvskog dominerer i liskråninger. Skoggrensen ligger på rundt 400 – 500 
moh, og over disse høydene dominerer lyng og gress. Nedbørfeltet består i hovedsak av harde 
og næringsfattige bergarter, men med enkelte områder med rikere berggrunn. 
 
Skinnelåna har sitt utspring fra fjellområdene nord for Gyavatnet.  Nedbørfeltet ved samløpet 
til Gyaåna er ca 13 km2, og høydenivået i feltet går fra høyeste punkt på 848 moh (Skykula) 
og ned til Gyavatn som reguleres mellom kt 166 – kt 164.  Det er en del mindre vann og tjern 
i nedbørfeltet, og terrenget består i hovedsak av glissen bjørkeskog og snaufjell. 
 
Det er lite menneskelig aktivitet i nedbørfeltet, men det ligger noen hytter helt nord. Det går 
bilvei inn i nedbørfeltet i dette området, samt en merket krøttersti ned Skineldalen mellom 
hyttefeltet og Gya (se bilde 6 vedlegg 5). Det er den lokale turistforeningen som har merket 
og ryddet stien. Det er opplyst at stien er relativt lite benyttet. Det ligger en støyl/hytte langs 
denne stien oppstrøms inntaksdammen, ca kote 450 moh. Hytta er eid av falleier i dette 
prosjektet. 
 
Selve utbyggingsstrekningen (rørtraseen) er tilgjengelig fra nevnte krøttersti. Dalsidene er 
preget av urmasser, og vegetasjonen består i hovedsak av bjørkeskog ispedd rogn, or, noe osp 
og nederst i terrenget også innslag av eik. Feltsjiktet består i all hovedsak av blåbærlyng og 
smyle. Et stedvis tett busksjikt av einer gjør terrenget ekstra ufremkommelig i tillegg til at det 
er bratt. På nedre deler av rørtraseen er det tydelige sport etter sauehold, og nede ved RV 42 
er det beitemark (se bilde 9). Det er lite innsyn til elva fra RV 42, og det er kun der 
Skinnelåna krysser riksvegen hvor denne er synlig (se bilde 10 og 12). Fra krøtterstien i 
Skineldalen er det stedvis innsyn til elva.  
 
Stølsbekken er masseførende i flom/ras-situasjoner, og det samme er Skinnelåna fra planlagt 
inntak og nedover. Det er hovedsakelig masser fra ura på vestsiden av Skinnelåna som graves 

Kraftstasjon 
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ut og følger med elva i flom, men elva graver også stedvis ut masser på østsiden. Det gås også 
snøras på begge sider av elva, som ved mildvær kan dra med seg masser. 
 
Kraftstasjonen blir liggende ved hovedveien (Rv42), utbygger er kjent med at Vegvesnet 
planlegger endringer på det aktuelle strekket. Utbygger har anslått en plassering av 
kraftstasjonen slik vei ligger i dag, men det er små konsekvenser ved å flytte kraftstasjonen 
for å tilpasse den til de nye veiplanene. 
 
På utbyggingsstrekningen har Skinnelåna relativt jevn helning uten konsentrerte fall, og 
elvebunnen er preget av grove steinmasser (se bilde 2 – 6 vedlegg 5). Elva er ikke 
fiskeførende. 

1.5 Eksisterende inngrep 
Skinnelåna renner ut i Gyavatn, som er regulert mellom kote 164 og 166 moh. Gyavatn ligger 
øverst i Hellelandsvassdraget, og blir brukt som reguleringsmagasin for kraftproduksjon i 
Øgreifoss.  
 
I Hellelandsvassdraget finnes i dag to vannkraftverk. Dette er Øgreifoss kraftverk som ligger i 
nedre del av vassdraget, samt Svandal kraftverk som ligger i sidevassdraget Lundeåna. 
Førstnevnte kraftverk tilhører Dalane Energi IKS, mens sistnevnte er i privat eie.  
 
Det finnes totalt seks reguleringsmagasiner i Hellelandsvassdraget, med samlet magasinvolum 
på 27,2 mill m3.  
 
Nærmeste kraftlinje er en 22 kV høyspentlinje som går nedover Gyadalen. Linjen er en 
blindledning som slutter ca. 1 km fra kraftstasjonsområdet.  
 
RV 42 mellom Tonstad og Eigersund går i Gyadalen.  
 
Det er lite bebyggelse i området, og på Gya ligger kun noen få gårdsbruk. 

1.6 Sammenligning med nærliggende vassdrag 
Nordvest for Hellelandsvassdraget ligger Bjerkreimsvassdraget.  Bjerkreimsvassdraget er tatt 
inn i verneplanen for vassdrag, men det er åpnet for å kunne søke om vannkraftanlegg inntil 3 
MW.  
  
Dalane Kraft søkte i desember 2010 om å utnytte energipotensialet som finnes i øvre deler av 
Hellelandsvassdraget. Det er søkt om konsesjon for fire kraftverk med total produksjon på 
160 GWh. Kraftverkene er Mjelkefossen, Gya, Tekse og Åmot, hvorav de to førstnevnte vil 
ligge ca. 1 km fra Skinnelåna kraftverk. De øvrige to kraftverkene er lengre nedstrøms i 
Hellelandsvassdraget. I tillegg til selve kraftstasjonene omfatter også søknaden nye 
reguleringsmagasiner, nye overføringstuneller og nye kraftlinjer. I planene inngår også en ny 
66 kV / 22 kV transformatorstasjon på Gya. 
 
Det er sendt inn to meldinger for vindparker i nærområdet, begge i regi av Dalane Vind. I 
tillegg foreligger det planer for utbygging av Tverråna og Skinnelvdalen vannkraftverk. Disse 
er planlagt som elvekraftverk uten reguleringsmagasiner. 
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2. Beskrivelse av tiltaket 

2.1 Hoveddata  

SKINNELÅNA KRAFTVERK, HOVEDDATA 
TILSIG 
Nedbørfelt  km2 11,2 
Årlig tilsig til inntaket mill. m3 37,3 
Spesifikk avrenning  l/s/km2 105 
Middelvannføring  m3/s 1,18 
Alminnelig lavvannføring m3/s 0,05 
5-persentil sommer (1/5 – 30/9) m3/s 0,06 
5-persentil vinter (1/10 – 30/4) m3/s 0,06 
Restvannføring m3/s 0,18 
   
KRAFTVERK 
Inntak m.o.h 405 
Magasinvolum m3 Ca 500 
Avløp m.o.h 173 
Lengde på berørt elvestrekning m 1400 
Brutto fallhøyde  m 232 
Midlere energiekvivalent kWh/m3 0,5 
Slukeevne, maks  m3/s 2,4 
Slukeevne, min  m3/s 0,2 
Planlagt minstevannsføring, sommer m3/s 0,05 
Planlagt minstevannsføring, vinter m3/s 0,05 
Tilløpsrør, diameter  millimeter 1000 
Tilløpsrør, lengde  m 1300 
Installert effekt, maks  MW 4,75 
Brukstid t 2900 
   
REGULERINGSMAGASIN 
HRV moh - 
   
PRODUKSJON 
Produksjon vinter (1/10 – 30/4) GWh 8,1  
Produksjon sommer (1/5 – 30/9)  GWh 6,1 
Produksjon årlig middel  GWh 14,2 
   
DATA FOR ØKONOMI 
Utbyggingskostnad  mill.kr 46 
Utbyggingspris  kr/kWh 3,3 
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SKINNELÅNA KRAFTVERK, ELEKTRISKE ANLEGG

GENERATOR 
Ytelse MVA Ca 5,3 
Spenning kV 6,6 kV 
   
TRANSFORMATOR 
Ytelse MVA Ca 5,8 
Omsetning kV/kV >1 / 22 
   
NETTILKNYTNING 
Lengde (jordkabel) km 1,0 
Nominell spenning kV 22 

2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ 

2.2.1 Hydrologi og tilsig 

Ut i fra kart i målestokk 1:50 000 er kraftverkets nedbørfelt (referert inntaket) beregnet til ca. 
11,2 km2. Spesifikt midlere avrenning er beregnet til å være 105 l/s/km2 basert på NVEs 
avrenningskart for perioden 1961-1990. Dette gir et midlere årlig tilsig på 37 mill. m3/s, 
tilsvarende en middelvannføring referert til inntaket på 1,2 m³/s. 
 
I samråd med Hydrologisk avdeling i NVE er det valgt å benytte NVEs målestasjon VM 
27.20 Gya for perioden 1960 – 1990 som grunnlag for beregning av avrenningstall for 
Skinnelåna.  
 
VM 27.20 Gya ligger i Gyaåna ca. 2 km øst for Skinnelåna, og har målt kontinuerlig 
døgnverdier fra 1933 til 2003. Vannmerket har usikre registreringer ved vannføringer større 
enn 30 m3/s grunnet underkritisk strømning, og ble derfor nedlagt i 2003. NVE har opplyst at 
vannmerket gir gode registreringer for vannføringer mindre enn 10 m3/s, som er mest 
interessant for dette formålet.  
 
Feltarealet for Gya er på 60,7 km2 med en effektiv sjøprosent på 0,36 %. Feltet har et sjøareal 
på 3,2 %, skogsareal på 21 % og areal snaufjell på 74 %. Feltet er vurdert å representere 
nedbørfeltet for Skinnelåna på en god måte. Grunneier har også bekreftet at Gyaåna og 
Skinnelåna oppførere seg relativt likt.  
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Varighetskurve for hele året 

 
Utbyggingen medfører at det blir redusert vannføring mellom inntaket og kraftstasjonens 
utløp. Imidlertid vil vannføringen kunne variere betydelig over året ettersom kraftverket har 
begrensede reguleringsmuligheter, dvs. at det ikke kan holdes igjen vann i perioder med stort 
tilsig. En begrenset slukeevne i forhold til de betydelige flomvannføringene som opptrer i 
vassdraget betyr at det nedstrøms inntaket vil bli tilført betydelige vannmengder i 
flomperioder (i størrelsesorden ca. 9 mill.m3 i et normalår). 
 
I lavvannsperioder hvor tilsiget underskrider kraftverkets minimumsvannføring (avhenger av 
valgt turbinløsning) må kraftverket normalt innstille driften. Dette medfører at i slike perioder 
slippes vann forbi inntaket, noe som i praksis betyr at utbyggingsstrekningen tilføres en form 
for ”minstevannføring”. Med valgte Peltonturbin som skissert her, er minimumsvannføringen 
(Qmin) anslagsvis 10 % av turbinens maksimale slukeevne (Qmaks).  For Skinnelåna, med en 
slukeevne på 2,4 m3/s (2,0 x Qmiddel), vil dette si at ved vannføringer lavere enn 0,2 m3/s 
innstiller kraftverket produksjonen.  
 

 
Middel og minumsvannføring, før og etter utbygging 
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Maksimumsvannføring før og etter utbygging 

 
Alminnelig lavvannføring er beregnet til 0,05 m3/s (foreslått minstevannføring).  
 
Restfeltets størrelse (nedbørfeltet mellom kraftverkets inntak og utløp) har betydning for 
vannføringsforholdene på utbyggingsstrekningen. Restfeltets størrelse er på ca. 1,7 km2, og 
utgjør dermed rundt 15 % av det nedbørfeltet som er tenkt utnyttet gjennom kraftverket. Med 
en spesifikk avrenning på ca.105 l/s/km2 beregnes restfeltets middelvannføring ut fra 
størrelsen på feltet til å være ca 180 l/s. Tilsiget er forholdsvis jevnt fordelt over hele 
restfeltet.  
 
Vannføringskurvene viser at vassdraget har en utpreget flomperiode på høsten i tidsrommet 
september – desember. Selv etter utbygging kan en forvente betydelig overløp i denne 
perioden. Sommeren er normalt en tørr periode, men flommer kan likevel forekomme. Vinter 
og vår er preget av sporadiske flommer, men typiske snøsmelteflommer er ikke utbredt i dette 
nedbørfeltet.  

2.2.2 Inntak 

Fall og terreng gjør at inntaket plasseres på kote 405 moh, like nedstrøms samløpet med 
Stølsbekken, se bilde 2 - 4. Selve inntaksdammen tenkes bygd som en enkel gravitasjonsdam 
av betong, om mulig forankret til fjell med bolter. Total damlengde vil bli om lag.40 meter, 
og damhøyden blir på det høyeste (i bekkens djupål) om lag. 4 meter. Vannspeilet i 
inntaksbassenget blir 0,5 da. 
 
Elvebunnen ved damaksen består av store steinblokker, og det må ryddes/graves i elvebunnen 
ned til tette masser. Elva er trolig masseførende, og inntaket må utformes spesielt med tanke 
på å unngå driftsproblemer som en følge av dette. Det må påregnes at magasinet må tømmes 
for løsmasser med jevne mellomrom. Det installeres en bunntappeluke for å kunne tappe ned 
inntaksbassenget for inspeksjon og vedlikehold av dam, inntak og tilløpsrør, samt for å fjerne 
sedimenter. 
 
Det anlegges trykkrør gjennom dammen. Det installeres inntaksrist, bjelkestengsel og 
eventuelt stengeventil/luke i forbindelse med inntaket. Inntaksanordningen må dykkes 
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minimum 1,5 meter slik at driftsforholdene i kraftverket blir tilfredsstillende. Det vil bli 
etablert anordning for slipp og logging av minstevannføring. 
 
Inntaksdammen får et overløp på kote 405 moh. Med jevne mellomrom vil det være aktuelt å 
tappe ned inntaksbassenget, eksempelvis ved tilsyn og vedlikehold av inntaksdam og 
inntaksarrangement, samt fjerning av sedimenter. 
 
I direkte tilknytning til inntaksområdet vil det bli aktuelt å bruke et begrenset areal til 
riggområde for midlertidig bruk i anleggsperioden for lagring av utstyr og materiell. 
 
Detaljtegninger vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljprosjektering av anlegget.  

2.2.3. Vannvei 

Tilløpssystemet får en total lengde på om lag 1300 meter. Brutto fallhøyde er 232 meter, fra 
kote 405 moh til kote 173 moh. Trykkrøret får en diameter på 1,0 meter og vil bli 
nedgravd/tildekket i hele sin lengde. Anleggsområdet er beregnet å bli inntil 20 meter bredt 
langs rørtraseen. 
 
Rørgatetrase går i et terreng som er blanding av ur, grusbakker og fjell. Det vil derfor være 
behov for mindre terrengjusteringer i form av både sprenging av knauser, og små fyllinger der 
man trenger å bygge terrenget opp. For å minimere omfanget av masseflytting vil det, på 
enkelte strekninger være aktuelt å fundamentere rørgaten med klammer, eller betongklosser; 
for så å dekke den til med stedlige masser av visuelle hensyn.  
 
Trasen går med rimelig bra avstand til elveløp, men terrenget er stedvis utfordrende med 
tanke på sidebratthet. Utbygger har derfor rådført seg med utførende entreprenører som har 
erfaring med bygging av rørgater i tilsvarende terreng. En har da kommet frem til følgende 
plan for gjennomføring av arbeidene med vannveien:     
 

 Der rørgaten går i spesielt trange og sidebratte partier vil man kjøre bort og 
mellomlagre masser for å unngå utrasing og skjemmende inngrep av midlertidig 
masselagring. Man vil mellomlagre masser i flatere partier, eller ved riggområde nede, 
evt. oppe ved hytte overfor inntaksområde. De partier som er mest krevende er første 
parti ut fra inntak, og ett parti nedenfor Brubekken, se vedlegg 3.  

 
 Fra inntak og et stykke nedover vil det være behov for å sikre rørgatetrase mot at elva 

undergraver trase. Man vil her legge en fyllingsfot med grovere stein som «Plastring» 
i elva, og legge rørgatetrase opp på denne. Dette vil samordnes med bygging av 
inntaksdam. 

 
 I partiet nedenfor Brubekken vil man ha liten mulighet til å mellomlagre masser, 

grunnet fare for utrasing. Man vil derfor kjøre masser ned til riggområde, og 
mellomlagre masser der.  

 
 Sidebekker som krysser rørgaten, krysser ved å legge rørgaten under bekkeløpet. 

Bekkeløpet reetableres over rørgaten, og tettes for å hindre innsig av vann i grøft for 
rørgaten. Man oppnår derved en robust kryssing med tanke på snøras og utvasking, 
samt at rørgate viser lite igjen i terrenget etter en utbygging. 
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Det må anlegges anleggsvei langs hele rørtraseen. Vegen skal bestå etter endt anleggs-
utførelse. Dette er nødvendig mtp. fremtidig rensk av inntakskulp for sedimenterte steiner og 
annet materiale. Vegen vil erstatte krøtterstien på denne strekningen. 
 
En tar sikte på en naturlig revegetasjon med utgangspunkt i stedegen vegetasjon. Erfaring fra 
tidligere gjennomførte prosjekter tilsier at gjenbruk av toppdekke er både den rimeligste og 
miljømessig mest gunstige måten å revegetere på. Dette gjennomføres ved at toppdekket (de 
øverste 30 cm) blir tatt av, og lagret separat. For så å bli lagt på igjen ved sluttarrondering av 
anlegget.    
 
Dersom tilsåing skulle bli nødvendig (f.eks. for å fremskynde revegeteringen og hindre 
erosjon i bratt terreng) vil frøblandingen bli komponert ut fra naturtypeklassifisering, med 
stedegne arter som vil trives i de økologiske forholdene på stedet. Det vil bli benyttet 
halvparten av frømengden som vanligvis benyttes ved tilsåing. Dette for å oppnå bedre 
overgang til naturlig vegetasjon opp mot anlegget og unngå at arter som finnes i området i 
liten grad nå, skal bli for dominante. 

2.2.4 Kraftstasjon 

Kraftstasjonsbygget blir liggende i dagen på et flomsikkert parti mellom RV 42 og Gyavatnet. 
Bygget blir liggende ca. 10 meter fra vegkanten og vil få en kort avløpskanal ut i Gyavatnet. 
Det blir anordnet snuplass og et fåtall parkeringsplasser utenfor stasjonen. 
 
For øvrig vil kraftstasjonsplasseringen bli tilpasset terrenget, og utforming og farge vil bli iht. 
Småkrafts standard, se bilde under. Kraftstasjonen får et grunnareal på ca. 80 m2. 
 
Det planlegges en turbin av typen Pelton med en effekt på ca 4,75 MW. Detaljprosjekteringen 
samt innhenting og evaluering av tilbud for turbiner kan imidlertid endre på dette.  
 
Generatoren får en ytelse på Ca 5,3 MVA. Transformatoren får en kapasitet på 5,8 MVA med 
en utgående spenning på 22 kV.   
 

 
Bilde: Småkrafts standard for kraftstasjonsbygg. 
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Transformatoren plasseres i eget rom i kraftstasjonsbygget sammen med et 22 kV 
koblingsanlegg som får en utgående linje. Det kan legges til grunn inngåelse av egen avtale 
om driftsansvar for de elektriske anleggene med Dalane Energi IKS eller andre som 
tilfredsstiller de formelle krav som driftsansvarlig. 

2.2.5 Kjøremønster og drift av kraftverket          
Kraftverket får ingen reguleringsmagasiner og kjøres etter tilsigsforholdene ved inntaket. Det 
er ikke planer om effektkjøring. Det legges imidlertid til grunn at vannivået i inntakskulpen 
kan variere med inntil 1,0 meter, slik at stabile driftsforhold for turbinen oppnås. 

2.2.6 Veibygging 

Det må etableres anleggsvei langs hele rørtraseen frem til inntaket. Veien utføres i en enkel 
standard med 4 m bredde. Etter endt anleggsutførelse skal vegen bestå, slik at det blir 
fremkommelig helt frem til inntaket mtp. maskinell tømming av sedimenter i magasinet og 
annet tilsyn. Det etableres avkjøring fra RV 42 med en kort vei bort til kraftverket. Utover 
dette er det ikke behov for annen vegbygging.  

2.2.7 Massetak og deponi 

Det er behov for anslagsvis 2000 m3 omfyllingsmasser til rørgaten. Det er ikke påvist egnede 
massetak i anleggsområdet, og omfyllingsmasser må tilkjøres fra nærliggende lokaliteter.  
 
Eventuelle overskuddsmasser i forbindelse med graving og sprengning i rørgatetrase 
mellomlagres og brukes til istandsetting/etterbehandling etc. 

2.2.8 Nettilknytning 

Ned Gyadalen til gården på Gya går en 22 kV linje type nr 25 FeAl. Linjen er en 
blindledning, og innmating/uttak skjer mot 66 kV linje i Sirdal. Fra enden av linjen (ved 
gården på Gya) er det ca. 8 - 9 km nedover Gyadalen til annet 22 kV nett (ved Slettebø). Dette 
nettet er opplyst å være svakt, og både Dalane Energi IKS og Agder Energi Nett AS har 
signalisert at eksisterende 22 kV nett i Gyadalen ikke har kapasitet til ytterligere innmating.   
 
Som tidligere nevnt, søkte Dalane Kraft i desember 2010 om å utnytte energipotensialet som 
finnes i øvre deler av Hellelandsvassdraget. I tillegg til fire kraftstasjoner omfatter også 
søknaden nye reguleringsmagasiner, nye overføringstuneller og nye kraftlinjer. I planene 
inngår også en ny 66 kV / 22 kV transformatorstasjon på Gya. 
 
Etter søknad om nettilknytning utførte Dalane Energi IKS en nettanalyse for området. 
Analysen konkluderte med at tilknytning av Skinnelåna kraftverk er mulig dersom 
utbyggingen av Hellelandsvassdraget med tilhørende nettanlegg blir realisert, se notat i 
vedlegg 7. 
 
Fra Skinnelåna planlegges å legge en 22 kV sjøkabel i Gyavatnet til den nye trafoen på Gya, 
se vedlegg 3.   

2.3 Kostnadsoverslag 
Totale kostnader for kraftverket med overføringslinje er beregnet med utgangspunkt i NVEs 
prisgrunnlag for 2010. Prisene må ansees som foreløpige, og mer detaljert kostnadsgrunnlag 
vil fremkomme når det foreligger tilbud fra leverandører, entreprenør etc.   
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Skinnelåna kraftverk mill.NOK 

Reguleringsanlegg 0 
Overføringsanlegg 0 
Inntak/dam 3,5 
Driftsvannveg 1,3 km 11,5 
Kraftstasjon. Bygg 100 m2 3,5 
Kraftstasjon. Maskin/elektro 5 MW 13,0 
Kraftlinje, 1 km jordkabel 1,3 
Atkomstveier  0 
Transportanlegg 0 
Div. tiltak (Terskler, landskapspleie) 0 
Uforutsett (20 %) 3,8 
Planlegging. Administrasjon. (10 %) 3,0 
Finansieringsavgifter og avrunding (7 %, 1 år) 1,4 
Anleggsbidrag 5,0 
Sum utbyggingskostnader 46,0 

Beregnet produksjon                                                                 14,2 (GWh)        

Utbyggingspris                                                                        3,3 (kr/kWh)     

* Kostnader gjelder 1 km jordkabel til 22 kV nett.  

2.4 Fordeler og ulemper ved tiltaket 
Beregnet kraftproduksjon på 14,2 GWh tilsvarer årsforbruket til ca. 700 boliger (forutsatt et 
årsforbruk på 20 000 kWh pr. bolig), og bidrar således i lokal målestokk til en betydelig 
tilgang på ny kraft. I tillegg til bidrag til nasjonal kraftoppdekning gir kraftverket inntekter til 
grunneier, Småkraft AS og Eigersund kommune. Størrelsen på kraftverket tilsier at lokale 
næringsinteresser vil få oppdrag og leveranser i forbindelse med anleggsarbeidene. 
Skinnelåna kraftverk vil bidra til å bedre næringsgrunnlaget for grunneierne med tanke på 
framtidig drift og bosetning.  
 
Ulempene vil være av lokal art, og i første rekke knyttet til redusert vannføring i elva på den 
berørte elvestrekningen. 

2.5 Arealbruk og eiendomsforhold  

Arealbruk 

I det følgende gis en oversikt over arealstørrelser knyttet til de ulike inngrepene. Det 
presiseres at disse verdiene kun er anslag da slike tall er vanskelig å stadfeste nøyaktig. 
 
Inngrep Midlertidig 

arealbehov (daa) 
Permanent 

arealbehov (daa) 
Kommentarer 

Inntaksområde 3 2 Inntakskulp inkl. 
Rørgate  30 20 Anleggsvei inkl. 
Riggområder 4 0  
Kraftstasjonsområde 2 2  
Nettilknytning jordkabel 
Nettilknytning sjøkabel 

10 
0 

0 
0 

Ikke begrensninger 
på dyrket mark 
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Eiendomsforhold 

Småkraft AS og den berørte grunneieren har inngått en avtale om et samarbeid om utbygging 
og drift av Skinnelåna kraftverk. Den gir Småkraft AS alle de rettigheter på grunneieren sin 
eiendom som er nødvendig for å bygge kraftverket, herunder arealer for inntak, dam, vannvei, 
kraftstasjon, fremføring av kraftlinje, uttak av stedlige masser, areal for deponering av masser, 
fri rett til bruk av eksisterende veier og grunn til etablering av nye veier. 
 
Grunneieren som omfattes av denne avtalen er: 
  Gnr Bnr Kommune Hjemmelshaver  
118 6 Eigersund Håkon Hinna Gya 

2.6 Forholdet til offentlige planer og nasjonale føringer 
Fylkes- og/eller kommunal plan for småkraftverk 
Det foreligger ikke fylkes- eller kommunal plan for småkraftverk i dette området. 
 
Kommuneplan 
Utbyggingsområdet er i gjeldende kommuneplan (periode 2007 – 2018) angitt som LNF-
område (landbruk-, natur og friluftsområde).  
 
Samlet Plan for vassdrag (SP) 
Hellelandsvassdraget er tidligere behandlet i Samlet Plan for vassdrag ved flere anledninger 
og med ulike planvarianter. Vi er ikke kjent med at Skinnelåna inngår i noen av disse planene. 
 
Verneplan for vassdrag 
Skinnelåna ligger ikke innenfor område som er med i noen verneplan for vassdrag eller andre 
verneplaner. 
 
Nasjonale laksevassdrag 
Tiltaket berører ikke nasjonale laksevassdrag. 
 
EUs vanndirektiv 
Det foreligger pr. dags dato ingen regionale forvaltningsplaner for Hellelandsvassdraget. 
Vannportalen i Rogaland oppgir at det høsten 2011 skal igangsettes arbeid med å utarbeide en 
slike planer. 
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3 Virkning for miljø, naturressurser og samfunn 
Undersøkelser mht. biologisk mangfold mv er utført av Aurland Naturverkstad (2006) og 
Faun Naturforvaltning (2011). Resultatene fra undersøkelsene, som omfatter 
vegetasjonstyper, naturtyper og fauna er omtalt i egen rapport, se vedlegg 8. Konklusjonene 
fra rapporten vil i nødvendig grad bli omtalt i det følgende. 

3.1 Hydrologi 
Det er på strekningen mellom inntaket og kraftstasjonsutløpet at det blir 
vannføringsendringer. Tilsigsforholdene på utbyggingsstrekningen vil avhenge av flomtap 
ved inntaket (vannføringer større enn kraftverkets slukeevne vil renne forbi), forbitapping av 
lavvannføringer som underskrider turbinens minimumsvannføring samt tilsig fra restfeltet.  
 
Reduksjonen i vannføring vil variere betydelig over året. Kraftverket har begrensede 
reguleringsmuligheter, dvs. at det ikke kan holdes vann tilbake i perioder med stort tilsig. I 
flomperioder vil elveleiet bli tilført betydelige vannmengder. Beregninger viser at i middel vil 
23 % av årstilsiget gå som overløp over inntaksdammen. 
 
Strekningen vil også bli tilført vann i lavvannsperioder når tilsiget underskrider turbinens 
minimumsvannføring, dvs når kraftverket må innstille driften. Beregninger viser at i middel 
vil ca 2 % av årstilsiget bli sluppet forbi inntaket grunnet driftsstans pga lave tilsig. I praksis 
vil utbyggingsstrekningen dermed bli tilført en form for ekstra ”minstevannføring” i slike 
perioder. Forholdene ved langvarige lavvannsperioder vil således kunne bli tilnærmet som før 
utbygging.  
 
Samlet sett vil ca 25 % av midlere tilsig tilføres utbyggingsstrekningen grunnet flomtap og 
stans av kraftverket grunnet underskridelse av turbinens minimumsvannføring.  
 
Restfeltet på ca 1,7 km² vil også ha betydning for vannføringsforholdene på 
utbyggingsstrekningen. Det vil bidra til en viss sirkulasjonsvannføring gjennom store deler av 
året, beregnet til 180 l/s i middel. 
 
Oppstrøms inntaket og nedstrøms kraftverksutløpet vil vannføringsforholdene ikke bli endret. 
 
For å vise endringene i vannføringsforholdene i Skinnelåna, er det utarbeidet 
vannføringskurver for 3 år med ulike tilsigsforhold. Kurvene er utarbeidet for det våteste, 
tørreste og det året som best illustrerer ”normalåret” fra tilsigserien 1960 til 1990, se vedlegg 
4.  
 
Som representant for ”normalåret” er 1986 valgt ut. Dette året har en middelavrenning 
tilsvarende normalåret, og vannføringskurvene viser at utbyggingsstrekningen ville hatt 
vannføringer som er flere ganger større enn kraftverkets slukeevne både vår og høst.  
 
Også i 1976, som representerer et tørt år, viser kurvene at en ikke ville kunne utnyttet hele 
tilsiget, og det vil gå flomvannføringer i elva ved flere anledninger. 
 
I det våte året, representert ved 1967, ser en av kurvene at det vil forekomme lange 
sammenhengende perioder med betydelige overløp over inntaksdammen. 
 
Ser en kurvene under ett, kan en forvente hyppigst og størst forbitapping (flomtap) vår og 
høst. En kan videre forvente betydelige forbitappinger i samtlige år. 
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I det følgende er det gjengitt noen karakteristiske vannføringsstørrelser (alminnelig 
lavvannføring, 5-persentil sommer- og vintervannføring for normalår, 5). Vider angis antall 
dager i året vannføringen er større enn kraftverkets slukeevne og mindre enn turbinens 
minimumsvannføring referert årene omtalt ovenfor. 
 
Skinnelåna kraftverk   

Alminnelig lavvannføring m3/s 0,05 

5-persentil, sommer m3/s 0,06 

5-persentil, vinter 
 

m3/s 0,06 

 
Tabellen under angir tilsiget til Skinnelåna vurdert i forhold til turbinens slukeevne Qmaks = 
2,4 m3/s, Qmin = 0,2 m3/s. 
 
Vått år (1967)   

Vannføring > Qmaks dager 108 

Vannføring < Qmin dager 20 

Tørt år (1976)   

Vannføring > Qmaks dager 23 

Vannføring < Qmin dager 178 

Normal år (1986)   

Vannføring > Qmaks dager 54 

Vannføring < Qmin  dager 131 

3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 
Dagens situasjon  
Hoveddelen av influensområdet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone, klart oseanisk 
seksjon Mb-O2 (Moen 1998). Området har en gjennomsnittlig årsnedbør på 1500 - 2000 mm. 
Vår og høst er mest nedbørrik. Årsmiddeltemperatur er 2-4 °C. 
 
Vassdraget er rasktstrømmende hele veien fra inntaket på kote 405 og ned til kraftstasjonen på 
kote 173. Ingen utpregede rolige partier med kulper og stillestående parti. 
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Da det ikke er snakk om magasinering av vann vil tiltaket ikke ha nevneverdig påvirkning på 
vanntemperatur, isforhold, kjøving, frostrøyk eller lokalklima verken opp- eller nedstrøms 
tiltaksområdet.  
 
Langs strekningene på 1300 m som får fraført vann, så vil redusert vannføring føre til 
mikroklimatiske endringer i retning av noe lavere vintertemperatur og noe høyere 
sommertemperatur, samt noe tørrere luft både sommer og vinter i umiddelbar nærhet av elva. 
Da vassdraget har høy vannføring blir lokalklimaet i nokså stor grad påvirka av vassdraget. 
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Redusert vannføring vinterstid vil kunne medføre at grunne kulper og stilleflytende partier 
bunnfryser over noe lengre periode enn i dag, dette pga at perioden med lav vannføring blir 
forlenget. Da elva følger den V-forma dalbunnen hele veien ansees risikoen for kjøving som 
liten. På sommeren antas redusert vannføring å resultere i noe høyere vanntemperatur i kulper 
og på stilleflytende parti. Dette gjelder for sommersesongen unntatt i flomperiodene hvor 
endringene blir lite merkbare.  
 
Tiltaket vurderes å få liten negativ konsekvens på vanntemperatur, isforhold og lokalklima.  

3.3 Grunnvann. 
Dagens situasjon  
I følge den nasjonale grunnvannsdatabasen (www.ngu.no/kart/granada/) er det ikke registrert 
forekomst av grunnvannsressurser eller brønner i området. Grunnvannsressursene i området 
er ikke nærmere kartlagt. Elva antas i liten grad å påvirke grunnvannstanden i området. Det er 
få løsmasser i elvas nærområde som er egnet til å magasinere grunnvann. 
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Fraføringen av vann fra elvestreng forventes ikke å medføre nevneverdige endring av 
grunnvannstanden i området.  

3.4 Ras, flom og erosjon 
Dagens situasjon  
Da vassdraget er relativt kystnært med et klart oseanisk klima og flommer kan opptre hele 
året. Løsmassene langs vassdraget vurderes som stabile noe vegetasjonsdekket er med og 
bidrar til. Elva har på lengre strekninger erodert seg ned på fast fjell og grov stein/blokkmark. 
I flomperioder vil likevel noe erosjon langs elvekantene kunne forekomme og da spesielt i 
nedre del av området med finere løsmasser langs elveløpet. Det er ikke observert spor etter 
løsmasse- eller flomskred langs vassdraget innenfor tiltaksområdet. Eksisterende grustak har 
tatt ut deler av tykt lag med breelv-avsetninger i nedre del av området. I skråningen ned mot 
elva øst for grustaket bidrar vegetasjonen til å binde løsmassene.  
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Planlagte utbygging vil i liten grad endre flomforholdene langs strekningen som fraføres 
vann. Volumet i inntakskulpen vil ikke medføre noen merkbar flomdemping. Flomtoppene vil 
kun bli ubetydelig dempet som følge av maks slukeevne. Tiltaket vil ikke påvirke 
flomforholdene verken opp- eller nedstrøms tiltaket.  
 
Rasfaren vurderes som lav innenfor hele tiltaksområdet. Planlagte tiltak vil ikke ha noen 
innvirkning på dette. Faren for løsmasseskred i forbindelse med nedgraving av rørgata 
vurderes med bakgrunn i topografien og de stabile løsmassene langs traseen, som liten. 
Utløpet fra kraftstasjonen plasseres mest mulig parallelt med vassdraget for å redusere faren 
for erosjonsskader. Utover utløpskanalen forventes ikke planlagte tiltak å medføre endringer 
gjeldene fare for erosjonsskader i tiltaksområdet. 
 
Med unntak av faren for forbigående tilslamming av elva i anleggsperioden i forbindelse med 
oppføring av inntak og utløp, forventes ingen fare for tilslamming av elveløpet. Bekken er 
trolig sedimentførende, og inntaksbassenget vil da fungere som oppsamlingsområde for 
sedimenter. Sedimentene må fjernes før disse vil påvirke driftsforholdene i kraftverket. 
Tiltaket kan derfor redusere sedimenttransporten nedstrøms inntaket. 
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Konsekvensene for ras, flom og erosjon forventes å bli ubetydelige. Det forventes ingen 
vesentlige konsekvenser for grunnvannsforholdene langs den berørte strekningen. Det finnes 
begrenset med løsmasser i nærområdet til elva som er egnet til å ta opp og magasinere 
grunnvann. I forhold til flom vil strekningen fortsatt få betydelige flomvannføringer, men 
normalt redusert tilsvarende kraftverkets slukeevne. Flommene vil uansett ikke kunne bli økt i 
forhold til dagens situasjon hvis kraftverket av ulike årsaker skulle stanse i flomperioder. 
 
Heller ikke i forhold til erosjon forventes utbyggingen å få konsekvenser. Utløpet fra 
kraftstasjonen til Gyavatn vil bli erosjonssikret slik at en unngår utilsiktet erosjon ved utløpet. 
Det må imidlertid påregnes sedimentering av elvetransportert materialer i inntaksbasseng, og 
rensk av inntaksbasseng må påregnes med jevne mellomrom. 
 
3.5 Rødlistearter 
Det er ikke registrert viktige funksjonsområder for rødlistede arter innenfor influensområdet 
til planlagte tiltak, se vedlegg 8.  
 
Potensialet for funn av rødlistearter i området er av Faun vurdert som lavt pga fravær av eldre 
skog, fossesprøytsoner, flompåvirka areal, samt få bergvegger. Det er ikke rik karplanteflora, 
det er fattig berggrunn, hele området er preget av sur nedbør, det er lite dødved, få epifyttiske 
moser, generelt lite arter og ingen faktorer som tilsier høyt potensial for sjeldne arter. 
 
Et funn av praktlav fra 1971 vises i lavdatabasen, men med usikker plassering. Praktlav finnes 
i hovedsak i kyst og fjordstrøk fra Vest-Agder til Sogn og Fjordane, og i dalfører på indre 
Østlandet. Den vokser som oftest på mosekledde berg, men også på trestammer eller greiner, i 
lauvskog. Registrering og oppfølging av populasjoner tyder på at arten krever glisne eller 
åpne, gjerne beita skoger. Arten går tilbake på grunn av gjengroing på mange 
lokaliteter(www.artsportalen.no). 
 
Tabellen under viser rødlistearter (etter Kålås m.fl. 2010) som kan forekomme innenfor 
influensområdet til planlagte tiltak. * se www.artsportalen.no 
 
Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Påvirkningsfaktorer* 

Praktlav 
(Cetrelia 
olivetorum) 

VU Ett funn fra 1971 
av Leif 
Ryvarden. 
Unøyaktighet i 
registreringen 
plasserer funnet 
midt i Gyavatnet. 
Lokaliteten er 
ikke beskrevet 
nærmere. 

● Gjengroing 
 

 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Inngrepene i forbindelse med planlagte tiltak forventes ikke å påvirke kjente rødlistearter 
nevneverdig negativt. Med bakgrunn i verdi og virkningsomfang er samlet konsekvens for 
rødlistearter vurdert som liten negativ.  
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3.6 Terrestrisk miljø 
Dagens situasjon  
Faun Naturforvaltning AS har utarbeidet rapport om biologisk mangfold for planlagte tiltak, 
se vedlegg 8. 
 
Ingen rødlistearter ble registrert. Potensialet for funn av sjeldne arter ble med bakgrunn i 
fravær av gammel skog, dødved, fossesprøytsoner og få bergvegger, vurdert som lavt. For 
noterte mose- og lavarter, se vedlegg 8.  
 
Når det gjelder faunaen i området viser registreringer lagt ut i naturbase at influensområdet 
inngår som del avyngleområde for orrfugl. Det foreligger imidlertid ikke informasjon som 
tilsier at influensområdet utgjør viktige funksjonsområder for andre rødlistede fugle- eller 
pattedyrarter. Ingen rovfugl reir er kjent fra området.  
 
Utover dette antas området å ha forventet artssammensetning for regionen. 
 
Med bakgrunn i en samlet vurdering etter kriteriene for verdisetting av biologisk mangfold, er 
influensområdet vurdert å ha liten verdi for biologisk mangfold. 
 
  Verdivurdering        
        Liten           Middels           Stor 
  |---------------|---------------| 
           ▲    
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Turstien vil i perioder bli vanskeligere tilgjengelig under anleggsfasen. Utover dette vil ingen 
naturtyper eller andre verdier bli berørt av arbeidet. Dagens sti vil en del av strekningen bli 
erstattes av en noe breiere vei enn dagens sti, og bli mer framkommelig. Traseen for jordkabel 
vil gro igjen.   
 
Fraføring av vann fra elvestrengen vil kunne virke negativt for eventuell fossekall og enkelte 
andre vanntilknytta organismer.  
 
Med bakgrunn i verdi og virkningsomfang er samlet konsekvens for biologisk mangfold 
vurdert som liten negativ. 
 

Tiltakets samlede konsekvens 
 Sv.st.neg.       St.neg.      Midd.neg.    Lite / intet      Midd.pos.   St.pos.    Sv.St.pos 
       |---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
                                                       ▲ 
 

3.7 Akvatisk miljø 
Dagens situasjon  
Det ble ikke registrert verdifulle naturtyper etter DN-håndbok 15 innenfor influensområdet til 
planlagte tiltak, se vedlegg 8. Det foreligger ikke opplysninger om at influensområdet har 
forekomst av elvemusling eller ål. Skinnelåna utgjør ikke en lokalitet med viktige bestander 
av ferskvannsfisk etter DN-håndbok 15.  
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Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
I anleggsfasen kan arbeid i forbindelse med inntaksområdet, samt oppføring av kraftstasjon 
med utløp, resultere i tilslamming av vannet i vassdraget. Dette kan få forbigående negativ 
effekt for fisk og bunndyr. Her bemerkes at det under anleggsarbeidet vil bli påsett at 
tilslamming av elva begrenses til et minimum.    
 
I driftsfasen vil redusert vannføring kunne virke negativt for bunndyr og andre vannlevende 
organismer. Planlagte slipp av minstevannføring forventes å bidra til relativt god overlevelse 
av bunndyr. 
 
Med bakgrunn i verdi og virkningsomfang er samlet konsekvens for fisk og ferskvannsbiologi 
vurdert som liten negativ. 

3.8 Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag 
Vassdraget inngår ikke i Verneplan for vassdrag eller Nasjonale laksevassdrag.  

3.9 Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON) 
Dagens situasjon  
I henhold til nasjonalt referansesystem for landskap inngår tiltaksområdet i landskapsregion 
18 Heibygdene i Dalane og Jæren. Landskapets hovedform domineres av småkuperte heier og 
åser, grovkupert hei, U-forma daler, ”rotete” terreng og næringsfattig grunn.  
 (Puschmann 2005, NIJOS-Rapport 10-05 ).    
 
Tiltaksområdet er lokalisert i utkanten av et større INON-område på 88,5 km2. Av dette er 2,4 
km2 av arealet INON sone 1 og de resterende 85,9 km2 er INON sone 2. Det finnes ikke såkalt 
villmarkspreget område i nærheten.  
 

 
Figuren viser INON‐området på 88,5 km2 av middels verdi nord for planlagte tiltak (www.dirnat.no).  
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Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Terrenget og vegetasjonen gjør sitt til at inngrepene ikke er spesielt synlig. I anleggsfasen vil 
rørtrasè/vei naturligvis synes fra eksisterende krøttersti som tidvis vil bli vanskelig 
framkommelig. Fra gårdsbebyggelsen kan kun eventuell nedgraving av jordkabel sees, og 
kraftstasjonen vil synes fra de nærmeste husene. 
  
Trasé for jordkabel vil under anleggsperioden bli synlig der den graves ned på dyrket mark, 
alternativt legges i vannet.  
 
I driftsfasen vil redusert vannføring langs strekningene som får fraført vann, samt permanent 
adkomstvei frem til kraftstasjonen utgjøre de synlige konsekvensene av planlagte tiltak. Da 
lokal topografi og skjermende skog hindrer innsyn til vassdraget, vurderes omfanget for 
landskapet som lite negativt.  
 
Med bakgrunn i verdi og virkningsomfang er samlet konsekvens for landskap vurdert til liten 
negativ. 
 
Inntaket på kote 405 moh ligger innenfor inngrepsfri sone 2. Planlagte tiltak vil føre til netto 
bortfall av inngrepsfrie naturområder på 1,14 km2. Dette utgjør 1,29 % av det 
sammenhengende inngrepsfrie naturområdet som berøres.  
 
Tabellen viser tiltakets konsekvens for inngrepsfrie naturområder (INON).  
 

INON-soner (med avstand fra 
tyngre tekniske inngrep) 

Før Etter 
Netto 

endring 
Relativ 
endring 

km² km² km² i % 
Inngrepsfri sone 2: (1-3km) 85,9 84,88 -1,02 - 1,18 
Inngrepsfri sone 1: (3-5km) 2,6 2,48 -0,12 - 4,6 
Villmarkspregede områder:( >5km) 0 0 0 0 
Totalt  88,5 87,36 -1,14 - 1,29 

 
Nasjonalt utgjør Agderfylkenenregion med lite gjenværende INON areal. Her er få om noen 
områder med villmarkspregede områder. Lokalt finnes store areal med INON sone 1 både 
nord, øst og sør for området som her berøres. Det planlagte tiltaket berører ikke 
villmarkspregede områder, men forårsaker at 0,12 km2 endrer status fra INON-sone 1 til 
INON-sone2, og at 0,12 km2 av INON-sone 2 forsvinner. Samlet medfører tiltaket 1,29 % 
reduksjon av det inngrepsfrie området som fremdeles vil ha middels verdi etter gjennomført 
utbygging. 
 
Virkningsomfanget blir med denne bakgrunn vurdert som lite til middels negativt for INON.  
Med bakgrunn i verdi og virkningsomfang er samlet konsekvens for INON vurdert til liten til 
middels negativ. 

3.10 Kulturminner og kulturmiljø 
Databasen for kulturminner, Askeladden (http://askeladden.ra.no/sok/), er sjekket for funn av 
kulturminner. Det foreligger ingen registreringer av kjente kulturminner i tiltaksområdet.  

3.11 Reindrift 
Det er ikke reindrift i området. 
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3.12 Jord- og skogressurser 
Dagens situasjon  
Det drives ikke hogst i området. Av produktiv skog er det kun bjørkeblandingsskogen mellom 
elva og stien som kan ha verdi, først og fremst som ved. Denne vil bli mer tilgjengelig for 
uttak etter bygging av vei. Nedre del av rørgata vil krysse slåtte/beitemark nylig ryddet for 
einer. Tilkoblingspunktet legges til oppdyrket innmark nær gårdsbebyggelsen. Utover nevnte 
forhold foregår lite landbruksdrift i området.  
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
I anleggsperioden kan noe av landbruksarealet der jordkabelen skal legges bli utilgjengelig for 
dyrking. Dette er snakk om et kort tidsrom/ 1 sesong hvis i det hele tatt.  Utover dette 
forventes ingen nevneverdige konsekvenser for landbruksdrift i området. De negative 
konsekvensene på arealet ansees som ubetydelige. Utbyggingen forventes å få positiv 
betydning for næringsgrunnlaget til gårdsbruket som er delaktig i realiseringen av kraftverket 

3.13 Ferskvannsressurser  
Dagens situasjon  
Vassdraget blir ikke benyttet til vannforsyning eller som resipient for avløp innenfor 
tiltaksområdet. 
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser for vannkvalitet, vannforsyning eller resipientforhold 
verken i anleggs eller driftsfasen. 

3.14 Brukerinteresser  
Dagens situasjon  
Allmennhetens bruk av influensområdet som turområde er beskjedent. Krøtterstien blir 
erstattet med permanent skogsbilvei langs rørtraseen ca 1 km. Den berørte strekningen av elva 
er ikke gjenstand for fritidsfiske.  
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Da rørgata følger krøtterstien over nesten 1 km og krøtterstien skal erstattes med permanent 
skogsbilvei på denne strekningen vil stien under anleggsperioden ha redusert 
framkommelighet. Under anleggsperioden vil derfor tiltaket over et kortere tidsrom kunne 
medføre konflikt i forhold til bruk av stien inn til Skineldvatnet og Vassbø. De største 
ulempene for friluftsliv vurderes å være redusert fremkommelighet på krøtterstien i 
anleggsperioden.  
 
Etter avslutta anleggsperiode vil tiltaket medføre få konflikter i forhold til det tradisjonelle 
friluftslivet i området. Spora etter nedgraving av rørgata vil her i hovedsak sammenfalle med 
veien. Videre i driftsfasen vil tiltaket ikke ha nevneverdige negative konsekvenser for 
brukerinteressene i området. Virkningsomfanget blir med denne bakgrunn vurdert som lite 
negativt for aktuelle brukerinteresser.   
 
Konsekvensen for allmenn ferdsel, friluftsliv, jakt og fiske vurderes som liten negativ. 

3.15 Samfunnsmessige virkninger                                                                               
En investering i anlegget Skinnelåna kraftverk, med en kostnadsramme på kr. 46 millioner, vil 
naturlig nok føre til ringvirkninger i forbindelse med økt salg av varer og tjenester i 
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prosjektområdet og i kommunen generelt. En Masteroppgave utført ved Landbrukshøyskolen 
i Ås i 2006 har undersøkt den direkte og indirekte lokale verdiskapningen i kommunen ved 
bygging av småkraftverk. På bakgrunn av undersøkelsen anslås den samlede lokale 
verdiskapningen for Skinnelåna kraftverk til å være i området ca. 55 - 60 mill kr. 

Dette vil være varekjøp, tjenester, servicetjenester og arbeidsplasser som en direkte følge av 
driften rundt anlegget. Tiltakshaver regner med at anleggsarbeidet, som varer i 1-2 år, vil gi 5 
-  10 arbeidsplasser i anleggsperioden. 

Det viktigste aspektet her er at de lokale grunneierne vil få falleie fra prosjektet. Med den 
dårlige lønnsomheten i dagens landbruk og mangel på nyetablering i distriktsnorge vil denne 
formen for næringsutvikling kunne stimulere til ny optimisme i området. Dette kan hindre 
fraflytting, stimulere til tilflytting, i tillegg til at både kulturlandskap og bygningsmasse i 
området kan vedlikeholdes med midler fra prosjektet i fremtiden. 

Det er ikke påvist negative samfunnsmessige virkninger av prosjektet. 

Grunneier er bosatt i Egersund kommune, og vil betale skatt til kommunen og 
fylkeskommunen etter ordinære skatteregler. Et økt skattegrunnlag vil gi økte skatteinntekter  

til Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune.  

Egersund kommune har innført eiendomsskatt på ”verk og bruk”, noe som medfører at 
kommunen vil motta inntil 0,7 % av liknet prosjektverdi hvert år. 

3.16 Kraftlinjer 
Dagens situasjon  
Som tidligere nevnt er nettkapasiteten i området dårlig og både Dalane Energi IKS og Agder 
Energi Nett AS har signalisert at eksisterende 22 kV nett i Gyadalen ikke har kapasitet til 
ytterligere 5 MW.  
 
Konsekvenser i anleggs- og driftsfasen 
Det er flere store under planlegging i Gyadalen og i nærområdene for øvrig. Netteierne har 
antydet at en ny 66 kV linje i Gyadalen med en 22 kV trafo på Gya er en aktuell nettløsning 
for området. Uansett valg av nettløsning vil Gyadalen som resultat av planlagt 
utbyggingsaktivitet av småkraftverk få en bedre og mer robust nettilknytning enn dagens 
situasjon. 
 
Kraftverket kobles til planlagt trafo på Gya med en sjøkabel over Gyavatnet. 

3.17 Dam og trykkrør 
Konsekvensene av brudd på inntaksdammen er knyttet til kulvert under RV 42 mellom 
Tonstad og Eigersund. RV 42 passerer like oppstrøms for planlagt lokalisering av kraftverket. 
Inntaksmagasinet er av svært begrenset størrelse, og det er lite trolig av brudd på inntaksdam 
vil gi vannføringer i kulverten som overskrider normale flomverdier. Dammen er derfor 
foreslått klassifisert i laveste bruddkonsekvensklasse. 
 
Rørgata går i jomfruelig terreng, uten bygninger eller annen infrastruktur i nærheten. Største 
konsekvenser blir eventuelle skader på RV 42 som passerer like nedstrøms planlagt kraftverk.  
RV 42 ned Gyadalen er en relativt lite trafikkert vei. Dersom bruddet skjer i umiddelbar 
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nærhet av riksveien, er det grunn til å anta at veien vil bli skadet, selv om en bruddstråle raskt 
vil avta grunnet lite inntaksmagasin. På denne bakgrunn mener vi at trykkrøret bør plasseres i 
bruddkonsekvensklasse 1. 

3.18 Eventuelt alternative utbyggingsløsninger 
Inntak ved kote 455 
Andre utbyggingsløsninger er vurdert, bl.a. å plassere inntaket ca 500 meter lengre oppstrøms. 
Det er her mulig å etablere et inntaksmagasin i et flatt område som er dominert av myr og 
beitemark, se bilde 1. Inntaket ville da blitt på kote. 455, dvs. at fallhøyden øker med 50 meter 
i forhold til omsøkt inntakslokalitet. Forutsatt at Stølsbekken ble ledet inn på vannstrengen via 
et bekkeinntak, samt at reguleringsmagasin ville blitt på 100 000 m3, ville da 
kraftproduksjonen økt med ca 5 GWh, eller ca 35 % mer enn omsøkt alternativ.  
 
Da miljøkonsekvensene ved dette alternativet vurderes å være uakseptable, er det valgt å se 
bort fra dette alternativet. 
 
Tunnel 
Alternativ med tunnel har vært vurdert, men grunnet masseførende elv, og derved behov for 
maskinell rens av inntak, er dette lite ønskelig. Ett alternativ med tunell er kostnadsberegnet 
til 60,85 mill. (4,34 kr/kWh), opp mot hovedalternativ på 46 mill. (3,3 kr/kWh), og vil dermed 
gi en vesentlig mindre verdiskaping til grunneier, Småkraft og samfunnet. 
 
Største praktiske utfordringen med en tunnel er øvre påhugg, da det er usikkert hvor man 
kommer til ett godt påhogg i fjell, og hvor mye løsmasser som må fjernes for å få ett sikkert 
påhogg. Tunnel kan legges i en bue i fjell, og man går bratt opp like ved inntak. Fra 
inntaksdam og til tunnelåpning lages det kanal som også brukes til inntakarrangement. 
Alternativ for tunell er skissert inn på kart i vedlegg 3. 
 
Fordeler med tunell er at man unngår inngrep for rørgate/vei. 
Ulemper med tunell-alternativet er mer kostbar drift (rensing av inntak), mer kostbar 
utbygging, og mye tippmasser (32.000 m3) i ett område der det allerede er forventet 
overskudd av slike masser både grunnet planer om nye veituneller og Dalane Energi sine 
kraftverksplaner. Anleggsvei opp til påhugg vil også vise godt fra RV42. 

3.19 Samlet vurdering 
Konsekvensene av planlagte tiltak er vurdert etter metodikk fra Statens vegvesens, håndbok 
140 om konsekvensanalyser, se tabell under for samstilling av konsekvensene for de vurderte 
tema. 
 
Tabellen viser en samstilling av konsekvensene for planlagte tiltak for vurderte tema. 
Konsekvensene er vurdert etter metodikk fra SVV, håndbok 140. 
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Tema Konsekvens  Søker/konsulent sin 
vurdering 

Vanntemp., is og lokalklima Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Ras, flom og erosjon Ubetydelig Faun Naturforvaltning AS 
Ferskvannsressurser Ubetydelig Faun Naturforvaltning AS 
Grunnvann Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Brukerinteresser Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Rødlistearter Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Terrestrisk miljø Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Akvatisk miljø Liten negativ  Faun Naturforvaltning AS 
Landskap og INON Liten til middels negativ Faun Naturforvaltning AS 
Kulturminner og kulturmiljø Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Reindrift Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 
Jord og skogressurser Ubetydelig Faun Naturforvaltning AS 
Oppsummering Liten negativ Faun Naturforvaltning AS 

3.20 Samlet belastning 
 
Planlagte tiltak vurderes samlet sett som lite konfliktfylt i forhold til allmenne interesser. Med 
bakgrunn i opparbeidet kunnskap er det i tilknytning til temaet Landskap og INON hvor 
konfliktpotensialet vurderes som størst, men da det ikke er villmarkspregede områder som 
berøres ansees ikke konfliktpotensialet som stort.   
 
Når samlet belastning skal vurderes er det av interesse å se om det er planlagt andre 
småkraftverk i nærområdet som vil spise av samme INON areal. Kart som viser omsøkte og 
konsesjonsgitte utbygginger av småkraftverk (nve-atlas/vannkraftverk), viser to andre 
prosjekt som vil spise av samme INON-området. Det omsøkte «Tverråna kdb-nr 5605» 
beslaglegger ca 0,4 km2 og den omsøkte «utbygginger i Hellelandsvassdraget kdb-nr 5337» 
beslaglegger 3,1 km2 av det totalt 88,5 km store INON-området. Disse omsøkte kraftverkene 
påvirker sone 1 i større grad enn skinnelåna, men arealmessig er de nokså like, og samlet har 
de middels negativ konsekvens for INON. 
 
Bjerkreimsvassdraget som er nabovassdraget i nord er anbefalt som vernet vassdrag, som et 
typevassdrag og delvis referansevassdrag. Det er imidlertid åpnet for konsesjonsbehandling 
av kraftverk med inntil 3MW installert effekt, så vernet hindrer i praksis ikke en økt samlet 
belastning, hva gjelder utbygging av små kraftverk/bortfall av habitat som små elver 
representerer. 
 
Vurderingene av biologisk mangfold er ikke kjent fra de andre søknadene. Skinnelåna med 
sin liten negative konsekvens vil ikke bidra til bortfall av viktige habitat, sjeldne miljø eller 
rødlista arter. 
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Oversikt over utbygde og omsøkte kraftverk i nærmeste området.  

 
Med denne bakgrunn vurderes den samlede belastningen for landskap og INON som lavt til 
middels. 
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4 Avbøtende tiltak 
Oppussing, revegetering av anleggsområde m.m. 
Ved graving og legging av tilløpsrøret tas det vare på matjord, humusmasser og øvrige 
løsmasser. Under tilbakefylling legges matjord og tilgjengelige humusmasser øverst. 
 
Tilløpsrøret er forutsatt sprengt eller gravd ned på hele strekningen mellom kraftstasjonen og 
inntaket. I elveleiet utføres ingen tiltak utover vanlig rydding av elveløpet etter regulering slik 
at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leie. 
 
Øvrige anleggssteder blir ryddet og istandsettes etter at arbeidene er ferdig.  
 
Minstevannføring 
Det er planlagt en minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring, dvs. 50 l/s hele 
året.  
 
Faun Naturforvaltning konkluderer med følgende om planlagte minstevannføring: 
 
”Det er ikke registrert rødlistearter, rødlista naturtyper, sjeldne arter eller fuktighetskrevende 
mose- og lavarter i området. De vanlig forekommende artene i influensområdet antas ikke å 
påvirkes av vannføringsendringene. Elvas plassering i terrenget gjør at vannføringen 
påvirker ikke i særlig grad landskapet og opplevelsen av dette. Redusert vannføring kan 
likevel virke negativ for eventuell vanntilknytta fugl, fisk og bunndyr. Vannføringen i 
Skinnellåna påvirker ikke kulturminner og kulturmiljø, jord- og skogbruksinteresser, 
områdets ferskvannsressurser eller andre brukerinteresser. Elva inngår heller ikke i 
verneplan for vassdrag og er ikke et lakseførende vassdrag. Den foreslåtte 
minstevannføringen på 50 l/s både i sommersesongen og vintersesongen ansees som 
tilstrekkelig minstevannføring for alle ovennevnte tema.” 
 
Da det ikke knytter seg verdier til vassdraget som tilsier en høyere minstevannføring enn det 
er som planlagt, er andre minstevannføringer ikke videre utredet. 
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5 Referanser og grunnlagsdata 
Referanser for kapittel 3 er angitt i Faun rapport 031-2011 Virkninger på biologisk mangfold. 
Øvrige referanser er: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, 08.03.2011. Mal for søknad om konsesjon for 
mindre kraftverk. 
 
VM 27.20 Gya. Hydrologiske døgndata for perioden 1960 – 1990 oversendt fra NVE. 
  
NVE rapport 2 – 2003. Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. 
 
www.eigersund.kommune.no Planstatus 
 
www.vannportalen.no Status EUs vanndirektiv 
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Vedlegg 1: 
Regionalt kart 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prosjektområde 
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Vedlegg 3:  
Oversiktsplan 
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Bilder av berørt område og 

vassdraget  
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Foto av vassdraget under 
forskjellige vannføringer 
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Bildet viser vannføring i Skinnellåna 17.05.11, estimert vannføring er 1,32 m3/s 

 

 
Bildet viser vannføring i Skinnellåna 21.09.06, estimert vannføring er 0,32 m3/s 
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Forord 
 
Denne temarapporten er laget på oppdrag fra Småkraft AS i forbindelse med planer om 
kraftutbygging i Skinnellåna (vassdragsnr: 027.3E), Eigersund kommune i Rogaland. 
 
Rapporten, som er laget etter mal fra NVE-veileder nr 3/2009, oppsummerer kjent kunnskap om 
biologisk mangfold langs vassdraget innenfor den planlagte utbyggingens influensområde. Med 
grunnlag i egen feltbefaring, samt eksisterende data, blir det gitt en faglig vurdering av hvilke 
virkninger den planlagte utbyggingen vil få på nevnte fagtema. 
 
Anne Nylend fra Faun Naturforvaltning AS gjennomførte ny feltbefaring i området 17.05.2011, men 
befarte også området 21.09.2006, den gang sammen med grunneier Håkon Hinna Gya.   
 
Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Kari Seim og Tor Åmdal. Prosjektleder fra Faun 
Naturforvaltning AS har vært Anne Nylend. 
 
Oppdragsgiver, Eigersund kommune og Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen er alle 
forespurt om tilgjengelig bakgrunnsinformasjon. 
 
 
Fyresdal den 30.03.2012 
 
 
 
  
Anne Nylend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto: Anne Nylend. Bildet viser Skinnellåna rett før kryssing av riksvei 42. 
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Faun rapport 031-2011: 

Tittel: Skinnellåna Kraftverk - Virkninger på biologisk mangfold  

Forfatter: Anne Nylend 

  

Tilgjengelighet: Begrenset tilgang 

Oppdragsgiver: Småkraft AS 

Prosjektleder: Anne Nylend 

Prosjektstart: 10.05.2011 

Prosjektslutt: 20.06.2011 

  

Emneord: Utbyggingsplaner for småkraftverk, biologisk mangfold, rødlistearter, 
verdivurdering og konsekvenser, avbøtende tiltak.  

  

Sammendrag: Norsk 

Dato: 23.06.2011 

Antall sider: 18 + vedlegg 

 
Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS: 

Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL 

Internet: www.fnat.no 

Epost: post@fnat.no 

Telefon: 35 06 77 00 

Telefax: 35 06 77 09 

 
Kontaktopplysninger forfatter: 

Navn: Anne Nylend 

Epost: aen@fnat.no 

Telefon: 948 62 947 

Telefax: 35 06 77 09 
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Sammendrag 
Bakgrunn 
Småkraft AS planlegger i samarbeid med grunneier å bygge småkraftverk i Skinnellåna, vassdragnr.: 
027.3E i Eigersund kommune, Rogaland. Kraftverket planlegges med installert effekt på 4,3 MW. 
Utbyggingen utløser derfor krav fra statlige myndigheter om gjennomføring av biologisk mangfold 
undersøkelser. Faun Naturforvaltning AS har gjennomført 1 dags feltbefaring i området med hensikt 
å registrere verdifulle naturtyper og rødlista arter innenfor utbyggingens influensområde. 
Tilgjengelige databaser, muntlige kilder og litteratur er benyttet i datainnsamlingen. Virkningene av 
planlagte kraftutbygging er vurdert ut fra konsekvensene på registrerte naturkvaliteter. Foreliggende 
temarapport er utarbeidet på oppdrag fra tiltakshaver. 
 
Utbyggingsplaner 
Skinnellåna kraftverk planlegger å utnytte et bruttofall på 232 m mellom kote 405 og kote 173. 
Rørgata fra inntak og ned til kraftstasjonen blir om lag 1300 m lang, på nordsiden av Skinnellåna. Det 
anlegges anleggsvei langs hele rørtraseen, denne vil i stor grad legges der det i dag er en godt 
opparbeidet krøttersti/turistløype. Kraftstasjonen plasseres i dagen, mellom riksvei 42 og Gyavatnet, 
og beslaglegger totalt ca 1 daa med beite/innmark. Tilkobling til strømnettet via 900 med sjøkabel. 
Nedbørfeltet er 11,2 km2 stort og beregnet produksjon for midlere år er 14,0 GWh. 
 
Alternativ med tunnel har vært vurdert, men grunnet masseførende elv og behov for maskinell rens 
av inntak, er dette lite ønskelig fra utbyggers side.  
 
Metode 
NVE veileder nr 3/2009 – ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-
10MW)” - Revidert utgave, er benyttet som mal for arbeidet. 
 
Virkninger på biologisk mangfold 
Det er i Naturbase registrert yngleområde for orrfugl i øvre del av influensområdet. Ellers ingen funn i 
databaser. Vegetasjonen består av fattige vegetasjonstyper med vanlig artsinventar. Ingen 
naturtyper eller rødlistearter er registrert innenfor influensområdet. 
 
Med bakgrunn i vurdering av verdi og omfang er samlet konsekvens for biologisk mangfold satt til 
liten negativ (- ).  
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1 Innledning 
Etter krav fra Olje- og energidepartementet er alle utbyggere av småkraftverk pålagt å gjennomføre 
en faglig undersøkelse av biologisk mangfold innenfor utbyggingens influensområde. Småkraftverk er 
her definert som alle kraftverk med installasjon på 1-10 MW. Skinnellåna kraftverk planlegges med 
installasjon på 4,3 MW og omfattes av dette kravet.  
Foreliggende rapport har som målsetting å:  

● beskrive naturverdiene i området. 
● vurdere konsekvenser av tiltaket for biologisk mangfold.  

 ● vurdere behov for og virkning av avbøtende tiltak.  
 
 

2 Utbyggingsplaner og influensområdet 

 
2.1 Utbyggingsplaner 
Regine enhet er 027.3E. Nedbørfeltet er 11,3 km2, og høyeste punkt i feltet er Skykula på 848 moh. 
Skinnellåna er en del av Hellelandvassdraget. Skinnellåna renner i sørøstlig retning og ut i Gyavatnet 
som er regulert mellom kote 154 og 166. Lengde på berørt elvestrekning blir ca 1330 m. Restfeltet 
mellom inntak og stasjon utgjør ca 1,7 km2, noe som gir en restvannføring på ca 180 l/s ved 
kraftstasjonen. Tilsiget er nokså jevnt fordelt nedover hele strekningen. Spesifikk avrenning er 
beregnet til 105 l/s/km2. 

 
Figur 1 bildet til venstre viser Skinnellåna nær planlagt inntaksdam kote 405. Til høyre sees nedre 
del av Skinelddalen, med vegetasjon lik den ved plassering av kraftstasjonen; beitet innmark. 

 
Det planlegges en inntaksdam i Skinnellåna på kote 405. Inntaket blir en gravitasjonsdam av betong, 
ca 40 meter lang og inntil 4 meter høy. Overflaten på inntaksbassenget blir ca 0,5 daa.  
 
Rørgata blir totalt 1300m lang, med en beregnet bredde på 20 m under anleggsarbeidet. I rørtraseen 
vil det også legges en 4m bred anleggsvei som vil bestå etter endt arbeid. Kraftverket får et brutto fall 
på 232 m. Kraftstasjonen bygges på sørsiden av riksvei 42 på kote 173. Bygget vil bestå av et 
betongfundament med et overbygg av tre. Det graves en kort utløpskanal som fører vannet ut i 
Gyavatnet. Varig arealbehov er ca 1,0 daa. Tilkobling til strømnettet via 900 med sjøkabel 
 
I kraftstasjonen installeres det én Pelton turbin med installert effekt på 4,3 MW. Turbinen skal ha 
slukeevne mellom 2,35- og 0,12 m3/s, noe som vil gi en midlere årsproduksjon på 14 GWh, fordelt på 
6,0 GWh om sommeren og 8,0 GWh om vinteren.  
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Alternativ med tunnel har vært vurdert, men grunnet masseførende elv, og derved behov for 
maskinell rens av inntak, er dette lite ønskelig. Det er usikkert hvor store inngrep som trengs for å 
komme til sikkert innta 
 

 
Figur 2: Viser nedbørsfelt, restfelt, plassering av inntakspunkt, rørgate, kraftstasjon og 
nettilkoblingspunkt for Skinnellåna kraftverk.  

 
2.2 Influensområdet 
I denne undersøkelsen er influensområdet definert som alle områder som blir berørt av planlagte 
inngrep inkludert en 100 m sone fra planlagte tiltak. Influensområdet omfattes av inntaksområdet, 
rørgate (1250 m), vei, kraftstasjon og elektriske installasjoner (se fig.2). Fotodokumentasjon av 
influensområdet er gitt i vedlegg 1.  

3 Metode 
Med hensikt å standardisere fremgangsmåte og rapportering i forbindelse med utarbeidelsen av 
denne type rapporter knyttet opp mot biologisk mangfold, har NVE utarbeidet en egen veileder. NVE 
veileder nr 3/2009 – ”Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk 1–10 MW – 
revidert utgave” (Korbøl, Kjellevold & Selboe 2009), er benyttet som mal for foreliggende rapport.  
 

3.1 Eksisterende datagrunnlag 
Oversikt over utbyggingsplanene, samt hydrologisk rapport er mottatt av oppdragsgiver. Vurdering 
av status for biologisk mangfold innenfor influensområdet til planlagte tiltak er gjort på bakgrunn av 
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egen feltbefaring gjennomført 21.09.2006 og 17.05.2010, samt sammenfatning av eksisterende 
kunnskap/-litteratur fra området.  
 
Fylkesmannen i Rogaland ble sammen med Eigersund kommune forespurt om aktuelle registreringer 
fra området.  
 
Informasjon om vern etter naturvernloven, samt oversikt over data lagret i naturbase er sjekket ut 
via www.naturbase.no. Grov oversikt over geologiske forhold og løsmasser er hentet fra NGU sine 
databaser www.ngu.no. Hydrologiske data til bruk for planlegging av kraftverket er utarbeidet av 
Småkraft AS. Vannforekomsten er også sjekket ut via vann-nett http://vann-
nett.nve.no/Saksbehandler/?wbid=027-35-R .  Vann-nett statistikk plasserer Skinnellåna som en del 
av Hellelandvassdraget og er definert som middels, svært kalkfattig og klar, men er udefinert på 
samlet økologisk tilstand, og med risiko for ikke å oppnå ønsket økologisk tilstand innen neste 
planperiode.  Årsaken til denne risikoen er sur nedbør som til tross for bedring fremdeles påvirker 
vassdraget. Data om klimatiske soner og gjennomsnittlig årsnedbør er hentet fra Moen (1998), samt 
www.met.no. For øvrige referanser og kilder, se referanseliste bakerst i rapporten.   
 

3.2 Verktøy for kartlegging og verdi- og konsekvensvurdering 
Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-håndbøker 13 (2007) og -15 (2000). Vurdering av verdi 
og konsekvens følger metodikk fra håndbok 140 fra Statens vegvesen (2006) og NVE-veileder 3/2009. 
Rødlistearter følger ny rødliste 2010. For nærmere metodebeskrivelse, se vedlegg II i NVE´s veileder 
nr 3/2009 (kan lastes ned fra NVE´s hjemmeside – www.nve.no). 
 

3.3 Feltregistreringer 
Faun Naturforvaltning AS ved Anne Nylend har gjennomført feltbefaringer i området i tilknytting til 
nevnte kraftutbygging. Befaringene ble gjennomført 21.09.2006 og 17.05.2011, se fig.3 for sporlogg 
fra befaringsrute. Fotodokumentasjon av befaringsrute er vist i vedlegg 1. Befaringstidspunktet var 
gunstig i forhold til å kunne identifisere karplanter, naturtyper, moser og lav. 
 
Anne Nylend er utdannet utmarksforvalter (HiH, Evenstad 2003) med tilleggsutdanning i bl.a. 
geografiske informasjonssystemer (HIT, 2004), og har arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold 
etter DN-håndbok 13 siden 2005. Nylend har gjennom flere feltsesonger kartlagt og registrert andre 
temaer innen biologisk mangfold, bl.a. som feltarbeider for NINA, og jobbet flere år som fjelloppsyn. 
Anne Nylend har videre fullført DN sitt kurs i registrering av lav og mose i bekkekløfter arrangert 
høsten 2009, samt kurs i lav- og mosefloristikk med hovedvekt på rødlistearter arrangert av 
Høgskolen i Telemark mai 2010. Nylend startet høsten 2010 på en mastergrad ved Høgskolen i 
Telemark, hvor hun vil fokusere på småkraftverk og konsekvens rettet mot botanikk. For ytterligere 
presentasjon av Faun Naturforvaltning AS, se vår hjemmeside www.fnat.no.  
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Figur 3: Viser sporlogg fra befaringsrute for Anne Nylend 17.05.2011. Kartet er fra MapSource, 
Garmin. 

 

4 Resultater 

4.1 Kunnskapsstatus 
Det er ikke kjent andre naturfaglige undersøkelser fra området enn undersøkelsen gjort i 2006, til 
samme småkraftverkprosjekt.  Det finnes ikke data fra naturtypekartlegging, og Artskart viser ingen 
rødlistede funn i eller ved influensområdet.  Verken Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen 
eller Eigersund kommune hadde andre opplysninger om biologisk mangfold for området, enn det 
som er listet opp over. 
 
 

4.2 Naturgrunnlaget 
Berggrunn 
Berggrunnen i området består i hovedsak av stedvis migmattisk båndgneis av amfibolitt og 
biotittgneis i bånding med lyse gneis og tynne lag av kvartsitt (www.ngu.no).  

 
Figur 4: Grov oversikt over fordeling av berggrunni området. Kart hentet fra NGU- 2010 
(www.ngu.no), der finnes også detaljerte beskrivelser og kartforklaringer. 

 
Side 218 av 696



 

10 
Faun Naturforvaltning AS  

 

Kvartærgeologi 
Løsmassedekket er sparsommelig nedover i dalføret, med noe mer skredmateriale øverst i 
influensområdet og elveavsetninger ved kraftstasjonen, ellers bart fjell, og tynne lag av 
skredmateriale(www.ngu.no /egen befaring).  
 

 
Figur 5: Grov oversikt over fordelingen av løsmasser i området. Store deler av influensområdet 
består av bart fjell med tynne avsetninger, nede ved kraftstasjonen er det elveavsetninger som 
tilsvarer arealene med beite, og øverst i influensområdet er det mer skredmateriale 

 
Topografi 
Skinelddalen orienterer seg fra nordvest til sørøst, i en v-skåret dal med ulikt lokalklima mellom 
dalsidene. Nordøstsiden av elva er betydelig mer bevokst enn sørvestsiden, både pga ulikheter i 
terrenget og soleksponeringen. Nedbørfeltet er 11,3 km2, og høyeste punkt i feltet er Skykula på 848 
moh. Liene er dels sparsomt skogkledt med lauvskog og elva faller jevnt nedover, med høy 
vannføring og antagelig store masseforflyttinger er det ikke spor av vegetasjon nede i elva, og ingen 
fossesprøytsoner. Kontinuerlig fall hele strekningen, få kulper og rolige streknigner. 

 
Figur 6: Nede ved Gyavatnet, fra riksvei 42 nær kraftstasjonen og mot gårdene på Gya hvor 
jordkabelen vil gå over innmark. Til høyre utdrag fra den godt opparbeida stien. 
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Klima 
Skinnellåna og Gya ligger i O2 klart oseanisk seksjon som preges av vestlige vegetasjonstyper men 
med klart østlige trekk pga lave vintertemperaturer (Moen 1998). Skinnellåna ligger i et område med 
gjennomsnittlig årsnedbør mellom 1500 og 2000 mm (www.met.no) og har mellom 220 og 240 dager 
i året med 0,1 mm nedbør eller mer. Gjennomsnittlig årstemperatur er på mellom 2-4 °C (Moen 
1998).  
 
Menneskelig påvirkning 
Det går en godt opparbeidet sti parallelt med elva. Stien brukes av fotturister og av grunneier til å 
føre sau opp og ned fra beite. Mellom stien og elva er det jevnt over svært bratt og utilgjengelig, og 
selv sauen holder seg konsekvent øst for stien fram til terrenget flater ut lenger opp (Håkon Hinna 
Gya pers.medd). Det ligger ei hytte langs stien, rett nord for inntaket. Store deler av skogen ble hogd 
på 1930-tallet men har stått urørt etter dette. Rett før utløp i Gyavatnet krysses Skinnellåna av riksvei 
42.  
 
 

4.3 Rødlistearter 
Norsk rødliste 2010 er lagt til grunn for vurderingene. Det er i forbindelse med denne kartleggingen 
og kartleggingen fra 2006 ikke funnet rødlistede arter. Potensialet for å finne rødlistede arter 
vurderes til lavt. Elva har tidligere vært og er nok fremdeles preget av sur nedbør, selv etter kalking 
av grunneier. Mange av trærne nær elva hadde et tynt slimlag av algevekst på stammen, og var 
påtagende lite bevokst med lav og moser. I artsdatabanken er det registrert ett funn av den 
rødlistede arten praktlav cetrelia olivetorum i nærheten av Gyavatnet. Registreringen som er fra 1972 
er noe unøyaktig, og har pga dette havnet midt i Gyavatnet. Arten ble ikke gjenfunnet på egen 
befaring. 
 
 

4.4 Terrestrisk miljø 
4.4.1 Verdifulle naturtyper 
Kartleggingen av naturtyper innenfor terrestrisk miljø har som målsetting å identifisere verdifulle 
naturtyper i henhold til DN-håndbok 13. Vegetasjonen er svært ensartet i hele influensområdet 
bestående av fattig bjørkevegetasjon med blåbærlyng i feltsjiktet og ingen naturtyper ble påvist i 
området. 
 
 
4.4.2 Karplanter, moser og lav 
Det ble som forventet kun funnet trivielle arter i området. Innslag av spinkel eik nederst i 
influensområdet, på fattig blåbærmark.  I Gaarders evaluering av biomangfoldkartlegging i 
småkraftsammenheng gis det en oversikt over hvilke grupper og arter som er mest aktuelle i de ulike 
regionene. Her beskrives sørvestlandet som et område hvor flere arter av mose og lav har sine 
hovedområder. Generelt er det for mosene sin del snakk om nesten utelukkende arter som vokser på 
stein og berg (på Østlandet er det flere som vokser på bark og ved), dels arter som trenger konstant 
høy luftfuktighet og dels arter som vil være mer eller mindre jevnlig neddykket i selve vannstrengen. 
For lav er det mest snakk om arter som vokser på stein nær vannstrengen. Det ser ut til å være størst 
mangfold av krevende mosearter, og selv om regionen har mange høyt rødlistede fuktighetskrevende 
lavarter, så virker deres direkte tilknytting til små vassdrag noe mindre. I hele det oppsøkte området 
var det her helt blankskurte stein og bergvegger, ingen moser funnet i vannstrengen, heller ikke lav 
på bergvegger eller blokker. 
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Inntaksområde, rørtrasé og stasjonsområde 
Vegetasjonen er gjennomgående lik fra inntaksområdet og langs rørtraseen fram til de siste hundre 
meterne ned mot kraftstasjonen hvor det er et ikke tresatt innmarksbeite. Da området ble oppsøkt i 
2006 var innmarka betydelig mer igjengrodd av einer. Vegetasjonen består av A4 bjørkeskog ispedd 
rogn, or, noe osp og nederst i terrenget også innslag av eik. Feltsjiktet består i all hovedsak av 
blåbærlyng og smyle. Et stedvis tett busksjikt av einer gjør terrenget ekstra ufremkommelig i tillegg til 
at det er bratt. Bunnsjiktet er stedvis tett og består av vanlige moser som etasjemose, sigdmoser og 
fjærmose. I Artskart er det nylig lagt inn funn fra 1938 om den rødlista blomsten solblom (VU), 
plassert i østenden av Gyavatnet. Dette er en plante som vokser i beiter og slåttemarker, og er 
avhengig av beite og slått for å kunne hevde seg i konkurransen med andre planter. Det kan i teorien 
finnes noen individer i utkanten av de nå mer intensivt driftede jordene, men det ansees ikke som 
sannsynlig at solblom fremdeles vokser på de aktivt drevne jordene. Ved bruk av sjøkabel fra 
kraftstasjonen og bort til påkoblingspunktet vil området dessuten ikke forstyrres utover eksisterende 
bruk. 
 
 
4.4.3 Fugl og Pattedyr  
Det er registrert yngleområde for orrfugl i øvre halvdel av influensområdet, ellers ingen registrerte 
funn i databaser, og heller ingenting interessant observert i felt.  
 
 
4.5 Akvatisk miljø 
Det foreligger ikke opplysninger om at influensområdet har forekomst av elvemusling eller ål. Det ble 
ikke registrert noen naturtyper etter DN-håndbok 15. 
 
 

4.6 Konklusjon – Verdi 
Med bakgrunn i kriteriene for verdsetting av biologisk mangfold er områdets verdi vurdert for nevnte 
fagtema. Det er ikke påvist naturtyper eller rødlista arter i influensområdet, og potensialet for dette 
er lite. Forskjellen vil derfor ikke være stor for det biologiske mangfoldet, verdimessig, om det velges 
rørgate eller tunell.  
 
Samlet vurdering gir liten verdi for biologisk mangfold. 
 

  Verdivurdering        

        Liten               Middels           Stor 
  |---------------|---------------| 
              ▲    

 

5 Virkninger av tiltaket 

 
5.1 Omfang og konsekvens 
Planlagte tiltak vil resultere i vesentlig redusert vannføring i Skinnellåna langs en strekning på 1250 
m.  
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Tabell 1: Antall dager med vannføring større enn maksimal slukeevne og mindre enn minste 
slukeevne tillagt planlagt minstevannføring i de utvalgte årene (se figur 7, 8 og 9). Kilde: Småkraft 
AS 

 Tørt år (1976) Middels år (1986) Vått år (1967) 

Antall dager med vannføring > maksimal 
slukeevne  

 
             23  54 108 

Antall dager med vannføring < planlagt 
minstevannføring + minste slukeevne  

 
 178  131 20 

 
 
Som vi ser av figurene 7, 8 og 9 og tabell 1 vil det bli betydelige endringer i antall dager med høy 
vannføring. Særlig i tørre år vil den lokale luftfuktigheten bli betydelige påvirket av redusert 
vannføring. Våte år vil naturlig nok ikke påvirkes like mye, da det blant annet vil være flere 
flomtopper som gir mer vann enn hva kraftverket kan utnytte. I våte år vil man også ha en høyere 
fuktighet i terrenget som avhjelper på den lavere luftfuktigheten skapt av redusert vannføring. For 
fuktighetskrevende arter er det gjerne vannføringen på ettersommeren som er den viktigste. 
 
Det som vil føre til inngrep i marka er 1300m med rørtrasé, tilsvarende med adkomstvei, inntaksdam, 
kraftstasjonen, de midlertidige riggområdene og tilkobling til strømnettet via 900 med sjøkabel. Det 
tekniske omfanget av utbyggingen er knyttet til vegetasjonstyper relativt fattige på arter, og med 
vanlige arter, og den delen av rørgatetraseen som ikke blir permanent vei vil fint kunne gro igjen og 
komme tilbake til samme tilstand som før inngrepet.   
 
Tunellalternativet vil gi færre inngrep i marka, og naturen spares for tiden det tar å gro igjen til 
opprinnelig tilstand, og det blir færre forstyrrelser for dyrelivet i deler av influensområdet i 
anleggsperioden. Ved bygging av vei/rørgate vil forstyrrelsen være stor i selve anleggsperioden, men 
deretter kun ved aktivitet knyttet til vedlikeholdsarbeid. Etter ferdigstilling vil de samme 
forstyrrelsene være nødvendig for vedlikeholdsarbeid ved valg av tunell. Ved valg av tunell vil all 
transport til inntak skje med lufttransport. Slik forstyrrelse er gjerne kortvarig men ganske voldsom 
når den pågår. Gravearbeid kan være mindre voldsomt, men mer konstant og langvarig. Det er 
uansett ikke påvist dyreliv som må hensynstas. 
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5.1.1 Vannføringsendringer 

 

Figur 7: Plott som viser vannføringsvariasjoner i et tørt år (1976), før og etter utbygging. Kilde: 
Småkraft AS. 

 
 

 
Figur 8: Plott som viser vannføringsvariasjoner i et vått år (1988), før og etter utbygging. Kilde: 
Småkraft AS. 
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Figur 9. Plott som viser vannføringsvariasjoner i et normalår (1986), før og etter utbygging. Kilde: 
Småkraft AS. 

 
 
5.1.2 Biologisk mangfold  
Negative konsekvenser for biologisk mangfold avhenger av hvilken effekt de direkte inngrepene og 
reduksjonen i vannføring vil få på naturtyper/sjeldne arter. I tillegg kan indirekte effekter av inngrep, 
som for eksempel uttørking etter hogst av skog gi negative effekter. 
 
Redusert vannføring vil kunne føre til mikroklimatiske endringer i retning av noe lavere 
vintertemperatur og noe høyere sommertemperatur, samt tørrere luft både sommer og vinter i 
nærheten av bekken.  Dette vil kunne virke negativt for enkelte lavarter og moser som er avhengig av 
stabilt fuktige forhold i vekstsesongen. Her er det ikke funnet sjeldne, lav, moser eller naturtyper, 
eller arter som har spesielle krav til næring og fuktighet. De vanlig forekommende artene i 
influensområdet antas ikke å påvirkes av vannføringsendringene. Redusert vannføring kan likevel 
virke negativ for eventuell vanntilknytta fugl, fisk og bunndyr.  
 
Selve rørgata som er det største tekniske inngrepet påvirker i hovedsak blåbærbjørkeskog og trivielle 
arter. Store deler av rørgate går langs opparbeidet sti/slepe.  
 
Med bakgrunn i omtale og begrunnelse gitt over, er virkningsomfanget av planlagte tiltak for 
biologisk mangfold vurdert til lite negativt. 
 

Omfang av tiltaket 

 Stort neg.           Middels neg.         Lite / intet            Middels pos.            Stort pos. 
       |----------------------|---------------------|----------------------|----------------------| 
                                                                   ▲ 
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Det siste trinnet består i å kombinere verdien og omfang av tiltaket for å få frem den samlede 
konsekvensen av tiltaket. Tiltaket er ut fra dette vurdert å ha liten negativ konsekvens for biologisk 
mangfold.  
 
 

Tiltakets samlede konsekvens 

 Sv.st.neg.       St.neg.      Midd.neg.   Liten neg.    Ingen bet.   Liten pos.    Midd.pos.   St.pos.  Sv.St.pos 
       |---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
                                                                      ▲ 

  

 
 
 
 
5.1.3 Oppsummering 
 

Generell beskrivelse av situasjonen og egenskaper/kvaliteter i) Vurdering av verdi 

Skinnellåna i Eigersund kommune er et mindre nord- sørgående vassdrag med jevnt 
fall. Området har fattig vegetasjon, og ingen sjeldne arter eller naturtyper er påvist i 
influensområdet. Eneste registrering i området er et yngleområde for orrfugl. 

Datagrunnlag: Egen feltbefaring gjennomført 17.05. 2011 og 21.09.2006, 
opplysninger fra Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen. Utover dette er 
tilgjengelige databaser og litteratur benyttet som kilder.  

Liten   Middels    Stor 
  |-----------|-----------| 
 ▲ 

 
Godt 

ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale iii) Samlet vurdering 

Planlagte tiltak ønsker 
å utnytte et bruttofall 
på 232 meter fra 
inntak kote 405 ned til 
utløp kraftstasjon kote 
173. Rørgata blir 1330 
m lang og graves ned 
på sørsiden av 
vassdraget. For 
tilknytting til 
eksisterende 22 kV 
kreves 900 m 
jordkabel. Det bygges 
en 1330m  lang 
anleggsvei som følger 
rørtraseen. Alternativt 
vil det nyttes tunnel. 
Alternativet er vurdert 
å gi samme 
konsekvens. 
 

Tiltaket vil føre til redusert vannføring langs en strekning på 
1250 m. Ingen verdifulle naturtyper eller sjeldne arter blir 
negativt påvirket. Vegetasjonen i området gjenspeiler den 
næringsfattige berggrunnen og det sure vassdraget. 
Samlet vurdering av konsekvens for biologisk mangfold er 
satt til liten negativ konsekvens.  
 
Omfang:  
 
Stort neg.  Middels neg. Lite/ingen  Middels pos.  Stort pos. 
         |--------------|--------------|---------------|--------------|  
                                                 ▲ 

 

 
liten negativ 
konsekvens:  (-) 
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6 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak blir normalt gjennomført for å redusere negative konsekvenser for registrerte arter 
eller naturtyper i området en utbygging er planlagt.  
 
Rørtraseen berører i stor grad trivielle naturtyper og følger så langt det lar seg gjøre allerede 
eksisterende slepe. Ingen natur av verdi etter veiledere eller håndbøker blir berørt. 
 
Det er allikevel vurdert et tunellalternativ uten vei til inntak. Dette vil gi et betydelig mindre inngrep i 
naturen og vil være penere å se på, men gir det samme utslaget på verditap for biologisk mangfold, 
da konsekvensen allerede er satt til liten negativ fordi ingen sjeldne eller rødlista arter påvirkes. En 
høyere minstevannføring kan bidra svakt positivt i forhold til å opprettholde levelige betingelser for 
vanntilknytta arter, men da det ikke er funnet vanntilknytta arter, eller arter avhengig av høy 
luftfuktighet ansees ikke dette som nødvendig. Restnedbørsfeltet vil i tillegg bidra med en merkbar 
restvannføring i nedre del. 
 
Det anbefales slipp av minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring. 
 
Det blir viktig å gjennomføre anleggsarbeidet på en mest mulig skånsom måte. Det forutsettes at 
sårene etter utbyggingen gradvis får gro igjen på naturlig vis.  
 
Da området er grundig kartlagt med tanke på biologisk mangfold ser en ikke behov for oppfølgende 
undersøkelser.  
 

7 Usikkerhet 
Registreringsusikkerhet 
Til tross for at ikke hele 100 m sonen på begge sider av elvestrengene og rørtraseene ble befart, er 
store deler av området godt kartlagt etter to befaringer i området. Muligheten for å ha oversett 
eventuelle naturtyper etter DN sine håndbøker vurderes ut fra dette som liten.  
 
Når det gjelder sjeldne arter så kan det aldri utelukkes 100 % at det ikke kan finnes rødlistede arter 
innenfor influensområdet. Området har lavt potensial for sjeldne fuktighetskrevende arter, og med 
sparsomme dødvedforekomster ansees ikke kontinuitetsarter å være aktuelle heller.   
 
Usikkerhet i vurdering av verdi, omfang og konsekvens 
Usikkerheten i vurdering av verdi er knyttet til om aktuelle naturtyper og leveområder for rødlistede 
arter innenfor influensområdet er identifisert. Med bakgrunn i at området har vært undersøkt i flere 
omganger, samt det fattige naturgrunnlaget antas verdivurderingene å være gode. 
 
Under forutsetning av at vurderingene redegjort for over stemmer, samt at det ikke finnes 
uidentifiserte leveområder for rødlistede arter som blir negativt påvirket av tiltaket, skal den samlede 
konsekvensen være riktig vurdert i henhold til konsekvensvifta fra Statens vegvesen (2006). 
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8 Referanser & kilder 
Aune, B. & Det norske meteorologiske institutt 1993. Årsnedbør. 1:2 mill. Nasjonalatlas for Norge, kartblad 
3.1.1, Statens kartverk 
Brittain, J. E. & Eie, J. A. 1995. Biotopjusteringstiltak i vassdrag. NVE, Kraft og Miljø 21:1-79 
Direktoratet for naturforvaltning 1996. Viltkartlegging. DN-håndbok 11-1996. 
Direktoratet for naturforvaltning 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2000. ISBN-nr: 
82-7072-383-5.  
Direktoratet for naturforvaltning 2006. Kartlegging av naturtyper - Verdsetting av biologisk mangfold. DN-
håndbok 13 2.utgave 2006 (revidert 2007).  
Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. – NINA Temahefte 12: 1-279. 
Fremstad, E. & Moen, A. (red). 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport bot. 
Ser.2001-4: 1-231. 
Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Små vannkraftverk. Evaluering av dokumentasjon av biologisk 
mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2008-20: 78 s. + vedlegg. 
Korbøl, A., Kjellevold, D. & Selboe, O-K. 2009. Veileder nr 3/2009. Kartlegging og dokumentasjon av biologisk 
mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW) – revidert utgave. ISSN: 1501-0678. Norges vassdrags- og 
energidirektorat. 15 s + vedlegg. 
Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, 
Norge. 480 s.  
Larsen, B. M. 1997. Elvemusling (Margaritifera margaritifera). Litteraturstudie med oppsummering 
av nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus . NINA Oppdragsmelding 202:1-25 
Lindgaard, A og Henriksen, S (red.) 2011. Norsk Rødliste for naturtyper 2011, Artsdatabanken, Trondheim. 
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 200 s. 
Nitare, J. 2000. Skogsstyrelsen. Signalarter, indikatorer på skyddsvärd skog, flora och kryptogamer. 
Olje- og Energidepartementet. 2007. Retningslinjer for små vannkraftverk – til bruk for utarbeidelse av 
regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling. Publikasjonskode Y-0112 B. ISBN 978-82-997600-0-3.  
52 s. 
Saltveit, S. J. 2006. Økologisk forhold i vassdrag – konsekvenser av vannføringsendringer. En 
sammenstilling av dagens kunnskap. NVE. 152 s 
Statens vegvesen, 2006. Håndbok 140. Veiledning konsekvensanalyser. Statens Vegvesen, 267 s. 
Utaaker, K. 1991. Mikro- og lokalmeteorologi.Det atmosfæriske miljø på liten skala.Alma Mater forlag AS, 242s. 
 
Digitale kilder 
Artskart: www.artsdatabanken.no  
Naturbase: www.naturbase.no 
Direktoratet for naturforvaltning: www.dirnat.no  
Berggrunnsdatabasen: www.ngu.no 
Løsmassedatabasen: www.ngu.no 
Lakseregisteret: www.laksereg.no  
Vann-nett: http://vann-nett.nve.no/innsyn/ 
Norges vassdrags- og energidirektorat: www.nve.no 
Meteorologisk Institutt: www.met.no 
Skog & Landskap: www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis  
 
Forespurte personer 
Håkon Hinna Gya, grunneier og lokalkjent 
Fylkesmannens miljøvernavdeling ble kontaktet i 2006, ukjent kontaktperson. 
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Vedlegg 1: bilder fra befaring 

 
Ved ca kote 405, plassering av inntak. Hytte rett ovenfor inntak, langs stien. 

 
Nær inntak. Store blokker i elva, blåbærmark, stor køllelav. 

 
Starten av rørtraseen, bratt terreng, einer i blåbærbjørkeskog, få epifytter. 

 
Langs rørtraseen, elva skimtes i åpnere parti 

 
Sidebekk i smal kløft med dramatisk utforming gir en opplevelse av å være nærmere elva. 
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Bratte fjellsider, sidebekk som skjærer seg gjennom terrenget, skummel å krysse ved høy vannføring 

 
Ensformig landskap og vegetasjon, liten forekomst av torvmose i lite sig 

 
Selv trær med litt mer næringsrik bark har kun stokklaver på seg. Utsikt mot Gya og Gyavatnet 

 
Gyavatnet med beitemark i forgrunnen, stien er godt skiltet. 

 
Skinnellåna rett ovom riksvei 42 før utløp i Gyavatnet, riksvei 42 med Gya i bakgrunnen, innmark. 

 
Skaret med Skinelddalen. Innmarka der nettilkoplingen/trafostasjonen plasseres; oppdyrka med gras.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.07.2012
Arkiv: :GBR-22/5, FA-
L62
Arkivsaksnr.:
08/3982
Journalpostløpenr.:
12/5075

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
113/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Særskilt klagenemnd 29.08.2012

Klage på tilknytningsavgift vann, gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt
  

Sammendrag:
Velforeningen for Stapnes hyttegrend klager på de to administrative vedtakene, der de ikke 
får medhold i redusert tilknytningsavgift etter Forskrift om Vann og kloakk for Eigersund 
kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.1976.  

Kontrollerklæringen (ferdigattest) fra rørleggerfirmaet J. Tollefsen AS ble levert inn 
10.02.2011 og tilknytningsgebyrene er etter den forrige forskriften som var gjeldende ved 
innlevering.

Hytteeiendommene har fått tilknytningsgebyr etter pkt.1.1 (Minstegebyr kr. 19 144,- + mva)

Saksgang:
Særskilt klagenemd avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 12.07.2012:
Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For å få redusert tilknytningsavgift må hyttefeltet oppfylle kravene etter forskriften
pkt. 1.3, pkt. 1.4 eller pkt.1.6.

Pkt. 1.3  For eiendom som tilknyttes kommunale vann- og/eller avløpsledning, som er    
              fedigstilt for 20 år siden eller mer, betales det 70% av minstegebyret gitt i   
              punkt 1.1.

Den kommunale vannledningen i Stapnes er lagt i 2003.

Pkt. 1.4  For eiendom hvor kommunen eller private utbyggere har krevd eller krever 
              innbetalt alle opparbeidelseskostnader for interne permanente vann- og/eller 
              avløpsledninger som er utført etter planer godkjent av kommunen, og som    
              skal overtas til offentlig anlegg betales det 35 % av minstegebyret gitt
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              i punkt 1.1.

Eigersund kommune overtar ikke interne vannledninger som ligger i et hyttefelt uten at dette 
er klarert på forhånd og at vannledningen er bygget i henhold til krav i kap.10 i forskriften.  
I denne saken har ikke Eigersund kommune, seksjon vann og avløp, mottatt noen plan- og 
lengdeprofiltegninger og har ikke hatt muligheter til å vurdere dette tiltaket. 
Søknadspapirene, om ett-trinns søknadsbehandling for vann- og avløpsledninger i feltet, ble 
levert inn i 2 okt. 2008 og vann- og avløpsledningene er godkjent og bygget som privat 
ledningsnett.

Pkt. 1.6  For ledning som skal overdras til kommunen jfr. Punkt 10 i forskriften.    

Stapnes hyttefelt oppfyller ikke disse kravene i forskriften.
Det er hyttefelt i Eigersund kommune som har fått redusert tilknytningsavgift i henhold til 
forskriften pkt. 1.6. Redusert tilknytningsavgift gis når utbygger i forkant er i en dialog med 
kommunen om samarbeid og oppfyller kriteringene i punkt 10 i forskriften.

Saksbehandlers vurderinger:
På bakgrunn av forskriften kan det ikke gis redusert tilknytningsavgift for fritidseiendommene 
i Stapnes hyttefelt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
 o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
92895 Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes Hyttevelforening
100626 Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes Hyttevelforening
137662 Klage på vedtak - redusert tilknytningsavgift for vann - Stapnes hyttevelforening
170583 Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt
178438 Søknad om politisk behandling om redusert tilknytningsavgift - Stapnes hyttefelt
213335 Forskrift Vann og avløp 2010_2011.pdf
213334 Kartutsnitt kommunale vannledninger i Stapnes.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.11.2007 J.Tollefsen As
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling vann 
og avløp til hyttefelt - Gnr. 22 bnr. 5

3 I 16.10.2008 J.Tollefsen As Søknad om ett-trinns søknadsbehandling vann 
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og avløp, Stapnes hyttefelt - gnr. 22 bnr. 5 -

2 U 25.10.2008 J.Tollefsen As
Retur av søknad uten behandling - vann og avløp 
til hyttefelt - Gnr. 22 bnr. 5

4 U 11.11.2008 J.Tollefsen AS
Foreløpig svar vedrørende søknad om vann og 
avløp gnr. 22 bnr. 5

7 I 18.03.2009 Bjarte Bjelkarøy Renseresultater fra et av våre siste anlegg

6 U 18.05.2009 adive@mattilsynet.no,
Vedrørende søknad om utslippstillatelse for 
Stapnes hyttefelt

8 X 25.05.2009
Godkjent ansvarsrett/godkjenning  25.05.09, 
BMD 120/09, gnr. 22 bnr. 5

9 I 25.05.2009 John Håland
Vedr. vann og avløp gnr. 22 bne 5, Stapnes 
hyttefelt - saksbehandlingstid

5 U 25.05.2009 J.Tollefsen AS
Utslippstillatelse - gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt

11 I 29.05.2009 Mattilsynet
Stapnes hyttefelt - uttalelse til søknad om 
utslippstillatelse

10 U 02.06.2009 John Håland
Vedr. vann og avløp gnr. 22 bne 5, Stapnes 
hyttefelt - saksbehandlingstid

12 I 07.10.2009
Stapnes 
Hyttevelforening v/Aud 
Tove Matnisdal

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for 
vann - Stapnes Hyttevelforening

13 U 15.12.2009
Stapnes 
Hyttevelforening v/Aud 
Tove Matnisdal

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for 
vann - Stapnes Hyttevelforening

14 I 10.09.2010
Stapnes 
hyttevelforening

Klage på vedtak - redusert tilknytningsavgift for 
vann - Stapnes hyttevelforening

15 I 09.02.2011 J.Tollefsen AS
Kontrollerklæring gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes 
hyttefelt

16 U 18.04.2011
Stapnes 
hyttevelforening

Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt

17 I 07.06.2011
Velforeningen Stapnes 
hyttefelt

Søknad om politisk behandling om redusert 
tilknytningsavgift - Stapnes hyttefelt

Parter i saken:
            
TIL Aud Tove Matnisdal Bøe 4363 BRUSAND
SØK J.Tollefsen AS Lindøyveien 6 4370 EGERSUND

Planteknisk utvalg 4370 EGERSUND
TIL Stapnes hyttefelt v/John 

Håland
Damsgård park 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Kommunalteknikk

Stapnes Hyttevelforening v/Aud Tove Matnisdal

Bøe
4363 BRUSAND

Vår ref.: 09/74264 / 08/3982 / GBR-22/5, FA-L62 Dato: 15.12.2009
Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Direkte telefon: 51 46 83 11 /
E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 07.10.2009

Søknad om å få redusere tilknytningsavgiften for vann - Stapnes 
Hyttevelforening

Eigersund kommune overtar ikke interne vannledninger som ligger i et hyttefelt. For at en 
vannledning skal overtas av kommunen skal den bygges i henhold til kap. 10 i forskriften.

De kommunale ledningene på Stapnes, ligger som vist på vedlagt kart.

Det gis ikke reduksjon på tilknytningsavgiften for vann i og med at hyttefeltet ikke oppfyller 
kravene etter forskriften pkt. 1.3, pkt. 1.4, pkt. 1.6.

Med vennlig hilsen

Annbjørg Elve Skofteland
Overingeniør
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp

  
  

Stapnes hyttevelforening

Skulevegen 11
4352 KLEPPE

Vår ref.: 11/11971 / 08/3982 / GBR-22/5, FA-L62 Dato: 18.04.2011

Saksbehandler: Magne Torgersen Direkte telefon: 51 46 83 10 /   

E-post: magne.m.torgersen@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 10.09.2010

Vann og avløp gnr. 22 bnr. 5 - Stapnes hyttefelt

Viser til telefonsamtale med Advokat Asbjørn Stokkeland vedr. søknad om redusert 
tilknytningsavgift Stapnes Hyttevelforening.

Viser til vårt svar av 15.12.2009 vedr. denne saken.

Dette er en helt ordinær tilknytningssak der full tiknytningsavgift skal betales.

I tynt befolkede områder, åpnet kommunen i sin tid for spleiselag.  

I flg. kommunens forskrift for vann og avløp:

10.0     For at en vannledning med større dimensjon enn 100 mm og avløpsledning 
med dimensjon minimum 160 mm skal kunne overtas av kommunen, må gjeldende 
           være oppfylt:
             
                
10.1     Det må gjelde fra 5 abonnenter og kun for eksisterende bebyggelse.

10.2     Utbygger/grunneier utarbeider plan i h.t. kommunens retningslinjer. Denne skal 
             godkjennes av kommunen.

10.3     Kommunen står for utfylling av søknadspapirene.

10.4     Utbygger/grunneier må uten utgift for kommunen ordne med gravetillatelser og 
            nødvendig grunn. Dette må dokumenteres med tinglyst erklæring som gir Eigersund   
            kommune rett til å ha liggende og vedlikeholde ledninger og kummer.

10.5 Utbygger/grunneier har ansvaret for alt arbeid og kostnader med grøft. Dette omfatter 
graving, igjenfylling og opprydning i samsvar med kommunale retningslinjer.

10.5 Kommunen besørger legging av ledningene samt bekoste nødvendig rørmateriell, 
            armatur og kummer.

10.6 For anlegget skal det velges en tillitsperson/kontaktperson som skal ha fullmakt fra 
            søkere til å handle på deres vegne.

10.7 Grunneiere som ikke er med på anlegget, men som blir pålagt eller ønsker å 
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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

             tilknytning senere, må ordne opp i det økonomiske mellomværet med de abonnenter 
             som har bekostet anlegget. Dette punktet faller bort 10 år etter at anlegget er tatt i  
             bruk. 

Overtakelse som kommunal ledning.
Generelt:
Prosessen der kommunen kan være aktuell som ledningseier, begynner i planfasen. 
Kommunen skal primært ha drift- og vedlikeholdsansvar for hovedvann- og avløpsnettet, og 
det er her avgjørelsen om ev. kommunale ledninger tas. Her vil kommunen komme med de 
krav som må stilles for kommunal overtakelse. 

Følgende punkter er IKKE oppfylt:
Pkt. 10.2 
Eigersund kommune har ikke mottatt noen plantegning eller lengdeprofil og dermed heller 
ikke hatt mulighet til å kommentere tiltaket eller foreta teknisk vurdering av prosjektet.
Eventuell kommunal overtakelse må avklares på forhånd, hva som skal være kommunale 
ledninger og hva som skal være privat. 
Vanligvis vil ”kommunale” ledninger bli vesentlig dyrere for utbygger enn private ledninger. 
Kommunen vil i slike tilfeller vanligvis kreve større rørdimensjon med tanke på brannvann, 
forlange brannkummer og ta høyde for å forsyne eventuelle andre/nye hytte/boligfelt. Dette 
vil fordyre anlegget vesentlig   
Dersom nye hytter/boliger kommer til, kan hytteeierne nå kreve deltakelse i 
anleggskostnader, noe som ikke blir aktuelt ved en kommunal ledning. 

Pkt 10.6
Dette punktet gir Eigersund kommune anledning til kontroll av anlegget under byggingen.

Sammenligningen med ”Prosjekt Kjeøyne” er ikke relevant. Dette var, fra første dag, et 
samarbeidsprosjekt mellom tomteeiere på Kjeøyne og Eigersund kommune. Eigersund 
kommune var med i hele prosessen, også kontrolldelen. Hytteeierne betalte alle kostnader.

Redusert tilknytningsavgift:

Ledninger internt i et hyttefelt som det her er lagt, betegnes som private ledninger. Vi er kjent 
med at det først ble boret etter vann, men da brønnene ikke ga nok vann, ble det søkt andre 
muligheter. Det ble derfor lagt en 32 mm ledning fra feltet til en privat ledning tilknyttet 
offentlig ledning.
Bakgrunnen for at den kommunale ledningen ble lagt i sin tid, var ønske fra beboerne i 
området om kommunalt vann. Disse grunneierne bekostet alt unntatt kostnaden for selve 
hovedledningen, Ø = 110 mm. På dette grunnlag fikk disse, etter pkt. 10, redusert tilknytning. 

Stapnes hyttefelt er tilknyttet en privat ledning, og har ikke deltatt i 
opparbeidelseskostnadene for hovedledningen, dvs. den kommunale ledningen. Om det er 
betalt noe for å knytte seg til den private ledningen, har ikke noe med denne saken å gjøre.

Søknaden om redusert tilknytning må derfor avslås. 

Med vennlig hilsen

Magne Torgersen
Vann- og avløpssjef

Kopi til Adv. Asbjørn Stokkeland, Postboks 264,  4379 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Leif Broch 

Sendt: 08.06.2011 
Til:  Tilreg 
Kopi: 'Magne Torgersen' 
Emne: VS: Søknad om politisk behandling av tilknytningsavgift. 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Leif E Broch - Sekretariatsleder. 
Interne tjenester / Politisk sekretariat, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 23 / Mobiltelefon: 908 81 568 - Telefaks 51 46 80 97 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no <mailto:leif.broch@eigersund.kommune.no> - Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 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 offentleglovas regler.

  _____  

Fra: Jone Herigstad [mailto:jonheri@online.no] 
Sendt: 7. juni 2011 18:37
Til: Leif Broch
Emne: Søknad om politisk behandling av tilknytningsavgift.

Hei,

Velforeningen på Stapnes Hyttefelt søker om å få politisk behandlet søknad om redusert kommunal 
tilknytningsavgift.

Kort bakgrunn: Stapnes Hyttefelt består av 14 hytter (2 tomter er ikke bygd på ennå). Vi har i løpet av fjoråret fått 

knyttet oss til kommunalt vann, og bygd pumpestasjon med godkjent kloakkrensing.

Vi har fått beskjed om at prisen for tilknytningsavgiften til kommunen er ca. kr. 24.000,- pr. hytte. Hytteeierne 
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synes dette er for dyrt. Vi har søkt om redusert avgift til kommunen, men fått avslag. Velforeningen anket, men 
nylig kom endelig avslag fra Miljøavdelingen, seksjon vann og avløp.

Hovedgrunnen til at vi synes beløpet er for høyt, er at vi har kostet alt arbeidet selv. Kommunen har ikke hatt 
utgifter i forbindelse med tilknytningen. Vi har betalt grunneier, pluss et større beløp til grunneierne på Stapnes 
som på dugnad har lagt kommunalt vann til husene/gårdene sine.

Vi har også fått informasjon om at andre hyttefelt i kommunen har fått reduksjon av avgiften, fordi arbeidet er 
gjort for hytteeiernes regning.

Altså, Velforeningen på Stapnes Hyttefelt ønsker å klage på det administrative vedtaket, og vi ber om at søknaden 
vår om redusert tilknytningsavgift, blir behandlet politisk.

Mvh,

Velforeningen Stapnes Hyttegrend

Styret v/ Jone Herigstad
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-13/820, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2196
Journalpostløpenr.:
12/12790

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
114/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. 
Søknad om endring av tillatelse.
  

Sammendrag:
Etter befaring fra bygningsmyndighetene på nausteiendommen på gnr. 13, bnr. 820, er det 
sendt inn søknad om endring av tillatelse. Det anbefales at Myklebust pålegges å endre 
naustet slik at det i hovedsak samsvarer med de godkjente tegningene fra 2007. 

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av tillatelse fra Svein Myklebust, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Den utvendige trappen godkjennes slik den nå er bygget og omsøkt i siste søknad.
2. Byggets fasader mot sørøst, nordøst og nordvest må bringes i samsvar med 

godkjente tegninger fra 08.03.07, delegasjonssak nr. 068/07, med følgende 
endringer:

a. Ny dørplassering i underetasjen aksepteres.
b. Utstikket i mønet over nordøstfasaden skal ikke bygges.

      Frist for å utføre denne endringen settes til 3 måneder etter at endelig vedtak i saken
foreligger. Eventuelle merknader til varsel om pålegg må innsendes sendes 14 dager 
etter at dette vedtak er mottatt. 

3. Naustet har lovlig innlagt vann og avløp.

Begrunnelsen for punkt 1 er at den nye plasseringen av trappen anses som hensiktsmessig.

Begrunnelsen for punkt 2 er at bygningen med de mange og til dels store vinduene som er 
sett inn i loftsetasjen ikke har samsvar mellom den arkitektoniske utformingen og den 
funksjon bygningen skal ha.

Det ilegges et gebyr på kroner 9.411,- for det ekstraarbeid som det ulovlige byggearbeidet 
har påført Eigersund kommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-1.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
12.10.11 sendte byggesakssjefen brev til hjemmelshaverne på flere nausteiendommer på 
Lyngtangen, deriblant Svein Myklebust. I brevene ble det varslet at byggesakssjefen ville 
gjennomføre tilsyn i naustene 11.11.11, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31-7.

11.11.11 ble det gjennomført tilsyn på Svein Myklebust sitt naust. Det ble samme dag 
skrevet brev til Myklebust der man listet opp følgende forhold som var observert under 
befaringen og som ble ansett å være i strid med gitte tillatelser:

1. Den utvendige trappen er ikke bygget i samsvar med gitt tillatelse. 
2. Innvendig trapp er ikke bygget.
3. Gangveier rundt båtplassen er ikke bygget.
4. Det er ikke samsvar mellom flere fasader og gitte tillatelser.
5. Det er ikke søkt om tilknytning til vann og avløp.

Byggesakssjefen ba om at det ble sendt inn ”Søknad om endring av tillatelse”. Det måtte 
vedlegges tegninger som viser hvordan bygningen ser ut i dag dersom det er slik den ønskes 
godkjent. Dette gjelder både fasade og plantegninger der det ikke er samsvar mellom gitte 
tillatelser og dagens bygning.

30.12.11 sendte Svein Myklebust inn søknad om endring av gitt tillatelse. I vedlegg til 
søknaden skriver Myklebust at han er litt uforstående til at det må søkes om endring av 
tillatelse for alle punktene, da det etter det han har kunnet bringe på det rene ligger innenfor 
det som ikke er søknadspliktig. Han kommenterer derfor punktene og gir en beskrivelse av 
vurderingen som ligger til grunn for at det ikke er utført eller utført uten å være søkt om.

Det som er bemerket i punkt 1 – 4 har Myklebust vurdert som ikke søknadspliktig. Han viser 
til følgende formuleringer og presiseringer i plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og 
BE-nytt som er utgitt av Statens Bygningstekniske etat. ”Fasadeendring som ikke medfører 
at bygningens karakter endres”, ”ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et 
lydområde”, ”installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende 
byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle” og ”innsetting av takvinduer vil som regel 
være unntatt søknadsplikt”. I tillegg viser han til kommunens informasjon om tiltak som ikke 
er søknadspliktig. Myklebust skriver videre at en rask opptelling viser at det er montert ca 30 
takvinduer i naust i Lygre, og man mener at man da vanskelig kan hevde at dette forandrer 
bygningens karakter slik at den ikke lenger fremstår som et naust. Myklebust skriver at 
kommunens egen informasjon om tiltak som ikke er søknadspliktig viser en bygning med et 
sidevindu som defineres som mindre fasadeendring og derfor ikke søknadspliktig. Ut fra 
dette, og ettersom ingen berørte naboer har hatt innvendinger, mener Myklebust at punkt 1-
4 ikke er søknadspliktig. Han skriver videre at han i forbindelse med anmodning om 
ferdigattest skulle levert inn oppdaterte tegninger slik at det var samsvar mellom bygning og 
tegning. Dette er en feil fra hans side, skriver han. Denne feilen mener han nå å rette opp 
ved innsending av oppdaterte tegninger. Gangveien rundt båtplassen vil bli bygget i samsvar 
med vedlagte tegning innen 01.03.12.

Når det gjelder punkt 5, gir han følgende utfyllende opplysninger: Nausttomten er en del av 
eiendommen gnr. 13, bnr. 820. Denne eiendommen var allerede tilknyttet offentlig vann og 
avløp og alle tilknytningsavgifter var betalt. Sammen med byggetillatelsen for naustet, fikk 
han en beregning der det ble beregnet avgift for vann og avløp for dette arealet og det ble 
betalt. Myklebust skriver videre at når man ser dette i sammenheng med at han sammen 
med igansettingstillatelsen fikk ansvarsrett for alt arbeid og at kommunen i sin tid bidro aktivt 
til å etablere vann- og avløpsledninger ned til naustområdet, og at det også tidligere er gitt 
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tillatelse til å legge inn vann og avløp i et annet naust, så regnet han med at dette ikke 
krevde en særskilt søknad. Det at kommunen i sin tid bidro til å etablere vann og avløp til 
området henger sammen med en avtale inngått mellom kommunen og Myklebust, skriver 
han. Kommunens bidrag her var at den bekostet nødvendige ledninger og tilkobling til 
offentlige ledninger. Dette ble utført av Myklebust, sammen med øvrige eiere av 
nausttomtene.

Når det gjelder eksisterende og framtidig bruk av loftsetasjen, så opplyser Myklebust at den 
har stått ubrukt i ca. 1,5 år, bortsett fra 1 kveld. I framtiden planlegger han å kjøpe båt og 
bygningen skal brukes i tilknytning til sjørettede aktiviteter som fiske, teinefangst og 
håndtering / oppbevaring av fangst og redskap. Ved innredning av rom i bygningen, er det 
lagt vekt på å gi disse en slik størrelse at de ikke kan brukes til annet enn oppbevaring og 
toalett. Dette er ifølge Myklebust gjort for at bygningen ikke skal fremstå som en fritidsbolig 
eller kunne forveksles med det.

Det er ingen naboer som har merknader til søknaden fra Myklebust.

Saksbehandlers vurderinger:
1. Utvendig trapp.

Plasseringen av trappen – som også fremkommer på tegninger vedlagt ny søknad – anses 
som hensiktsmessig. Eksisterende trapp anbefales godkjent.

2. Innvendig trapp.
Det ble under befaringen konstatert at trappen ikke var bygget. Når det ble søkt om 
ferdigattest, burde bygningen fremstått slik den er omsøkt og godkjent, men den innvendige 
trappen har ikke noen viktig funksjon sikkerhetsmessig for de som oppholder seg i 
bygningen, så byggesakssjefen velger ikke å gå videre på dette punktet.

3. Gangveier rundt båtplassen.
Det ble under befaringen konstatert at gangveien ikke var bygget. Når det ble søkt om 
ferdigattest, burde bygningen fremstått slik den var omsøkt og godkjent. Denne gangveien 
har en viktig sikkerhetsmessig funksjon i forbindelse med bruk av båt til fra naustet. 
Tiltakshaver har lovet at denne gangveien skulle være på plass innen 01.03.12. 
Byggesakssjefen legger denne opplysningen til grunn. Dette punktet anses derfor som 
oppfylt.

4. Fasader.
Innsendte tegninger over fasadene slik de fremstår i dag, sammenholdt med godkjente 
fasader viser følgende avvik:

 Fasade nordvest: Her er det sett inn to vinduer i loftsetasjen, samt ett
takvindu. Disse 3 vinduene er ikke med på de godkjente tegningene. 
Takutstikk mot øst er fjernet.

 Fasade mot nordøst: Her er det sett inn 4 vinduer, slik godkjente tegninger 
viser. Men disse vinduene går ca 25 cm lavere i bunnen og like høyt som på 
godkjente tegninger, slik at vindushøyden blir ca. 25 cm større enn det 
godkjente vinduer viser. Dette vises best ved å se på de godkjente tegningene 
som viser små trekantvinduer øverst på sidevinduene, mens de vinduene som 
er benyttet er trapeser, samt se på de øverste vinduene i midten. Godkjent 
tegning viser vinduer som er delt opp med markerte horisontale partier, mens 
det til dels kun er vist smale sprosser på nye tegninger, og bygget fremstår i 
dag slik de nye tegningene viser. På godkjente tegninger fremkommer det at 
det er 60 cm mellom ytre karm på de to midterste vinduene og på 
sidevinduene. Fotografiet viser at avstanden mellom disse vinduene er langt 
smalere, noe som medvirker til å gi et inntrykk av et stort sammenhengende 
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vindu i denne fasaden. Det er til dels stort avvik mellom innsendt justert 
tegning og slik fasaden fremstår i dag. Dette gjelder spesielt partiet over 
vinduene.   

 Fasade mot sørøst: Det er sett inn to vinduer i loftsetasjen. Disse vinduene er 
ikke med på de godkjente tegningene. Takutstikk er fjernet. Døren i 
underetasjen er flyttet noe til venstre.

Byggesakssjefen ser det som positivt at det takutstikket i mønet som er med på godkjente 
tegninger, ikke er bygget og heller ikke med på de nye tegningene.

I § 29-1 i plan- og bygningsloven står det følgende: ”Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal 
prosjekteres og utføres slik at de får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin 
funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.”
Det er saksbehandlers syn at de tegningene som ble godkjent i 2007 viste en utforming av 
nordøst-fasaden som lå på grensen av det som bør godkjennes på et naust. Når vinduene 
på denne fasaden er gjort vesentlig større og mindre oppdelte enn det de godkjente 
tegningene viser, samt at det er sett inn to vinduer i loftsetasjen på begge langsidene av 
bygget, samt et loftsvindu, har man etter saksbehandlers syn langt overskredet hva som kan 
tillates av fasader på et naust. 

Som vedlagt foto viser, er nabonaustet sørvest for Myklebust sitt naust også bygget med 
store vindusflater. Disse vinduene ser ut for å være i samsvar med godkjente tegninger.

5. Vann og avløp.
I vedlegg til søknaden om igangsettingstillatelse ”Opplysninger om tiltakets ytre rammer og 
bygningsspesifikasjon” fremkommer det at bygget skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 
I vedtaket der det er gitt rammetillatelse er det opplyst at tilknytningsavgiften for vann og 
avløp er hhv. Kr. 3.432,- og kr. 3.591,-. Regning for dette vil bli ettersendt når arbeidet er 
igangsatt.
Byggesakssjefen legger ut fra dette til grunn at det er gitt tillatelse til tilknytning av vann og 
avløp også på nausttomten, selv om tilknytningen ikke er anmeldt av rørlegger.
Byggesakssjefen trekker derfor dette punktet i listen med avvik.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av tillatelse fra Svein Myklebust, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at de innsendte tegningene godkjennes. 
Naustet har lovlig innlagt vann og avløp.

Begrunnelsen for vedtaket er at de nye tegningene – som i det vesentlige – er i samsvar med 
slik bygningen fremstår i dag, anses som akseptable for et naust.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-1.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

208581
Søknad om endring av gitt tillatelse/godkjenning - naust gnr. 13 bnr. 820, 
Lyngtangen 16

208584 Tilbakemelding på brev av 11.11.11 etter befaring i naust
208586 Situasjonskart - stoppekran, vann/avløp
208587 Fasadetegninger
208583 Kart
227481 Svein Myklebust Godkjente tegninger 2007.pdf
227482 naust Svein Myklebust Foto.pdf
227484 Reguleringsplan Hestnes Øst Lyngtangen Utsnitt.pdf
227485 Reguleringsplan Tegnforklaring Hestnes Øst Lyngtangen.pdf
227486 Reguleringsbestemmelser Hestnes øst Lyngtangen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 17.08.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 
13 bnr. 820 - Lyngtangen

2 I 21.08.2009 Eigersund kommune
Søknad om ansvarsrett/kontrollplan -
beliggenhetskontroll gnr. 13 bnr. 820, 
Lyngtangen

4 U 02.09.2009 Svein Myklebust
Vedrørende søknad om ansvarsrett for naust gnr. 
13 bnr. 820

5 X 04.09.2009
Godkjent ansvarsrett/kontrollplan - 04.09.09, 
BMD 255/09

6 X 01.10.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll, naust, 
gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 
16

7 I 05.05.2010 Svein Myklebust
Anmodning om ferdigattest - naust gnr. 13 bnr. 
820, Lyngtangen 16

8 U 14.05.2010 Svein Myklebust
Ferdigattest - Naust - gnr. 13 bnr. 820 - Svein 
Myklebust - Lyngtangen 16

9 U 12.10.2011 Svein Myklebust Naust gnr. 13 bnr. 820 - Innkalling til tilsyn.

10 U 11.11.2011 Svein Myklebust
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, 
Lyngtangen 16.
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11 I 30.12.2011 Svein Myklebust
Søknad om endring av gitt tillatelse/godkjenning -
naust gnr. 13 bnr. 820, Lyngtangen 16

Parter i saken:
            
SØK Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
TIL Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.07.2012
Arkiv: :GBR-13/1226, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/1555
Journalpostløpenr.:
12/20083

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
115/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Ny vurdering av gebyr.
  

Sammendrag:
Fylkesmannen har stadfestet vedtaket i Miljøstyret 17.03.11, men ber om at kommunen 
vurderer ilagt ulovlighetsgebyr på ny. Det anbefales at denne nye gjennomgangen ikke 
resulterer i at ilagt gebyr endres.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket som gjelder 
størrelsen på ulovlighetsgebyret.

Rådmannens forslag til vedtak 16.07.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et søknadspliktig tiltak, samt at ilagt 
ulovlighetsgebyr ikke var åpenbart urimelig. Ilagt ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.03.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-049/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er 
oppført, jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4.

Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-
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Faktura vil bli ettersendt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med 
§ 29-4.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-137/11 Vedtak:

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen 
inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold.

2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets 
vedtak i sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager 
gis ikke medhold.

3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at Miljøutvalget ikke tok klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag til følge, ble 
klagen sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. Ved brev av 20.06.12 
vedtar Fylkesmannen å stadfeste kommunens vedtak av 17.03.11, men slik at henvisningen 
til plan- og bygningslovens § 29-4 utgår. Samtidig oppfordrer Fylkesmannen kommunen til å 
vurdere gebyrspørsmålet på ny ut fra de merknadene som fremkommer i Fylkesmannens 
brev.

I brevet skriver Fylkesmannen bl.a. at Bentsen og Florvaag i sin klage viste til at de hadde 
sjekket kommunens hjemmeside og tolket reglene slik at innsetting av loftsvindu ikke ville 
falle inn under plan- og bygningslovens § 20-3, ettersom det ikke dreide seg om en vesentlig 
fasadeendring. Fylkesmannen viser også til at klagerne mente at gebyret var ugyldig, da de 
ikke var varslet særskilt om at ulovlighetsgebyret ble vedtatt, og at de heller ikke hadde 
mottatt noe skriftlig forhåndsvarsel om dette.

Fylkesmannen skriver videre:
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Saksbehandlers vurderinger:
Spørsmålene her blir:

1. Var innsettingen av vinduet søknadspliktig eller ikke?
2. Dersom det var søknadspliktig, var da ilagt ulovlighetsgebyr urimelig høyt?

Søknadsplikt?
I plan- og bygningsloven § 20-3 står det følgende om hvilke tiltak som ikke er 
søknadspliktige:

§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

       For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom 
disse er i samsvar med plan: 

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan 
brukes til beboelse 

b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsområder 

c) mindre tiltak i eksisterende byggverk 

d) mindre tiltak utendørs 

e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring 
av fasade til tidligere dokumentert utførelse 

f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. 

I veiledningen til saksbehandlingsforskriften § 4-1 står det bl.a. følgende:
Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til 
stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne 
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gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være 
endret.
Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha 
vesentlig betydning for deres eksteriørkarakter. Like tiltak, eksempelvis innsetting av 
vinduer, vil således kunne være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av 
hvilken type bygning som berøres av tiltaket.

Det at denne fasaden ikke hadde vindu før det nye vinduet ble sett inn, taler for at det her 
gjelder en fasadeendring som fører til at bygningens karakter endres. Formuleringen i 
veiledningen taler mot at denne endringen medførte at bygningens karakter ble endret. 
Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen har tatt stilling til tiltaket og konkludert med 
at arbeidene var søknadspliktige. Fylkesmannens kommentar om at kommunen har lagt til 
grunn at bygningens karakter ikke endres ved tiltaket må skyldes en inkurie. Tiltaket er 
søknadspliktig fasadeendring.

Ut fra en samlet vurdering, konkluderer saksbehandler at det faktum at den aktuelle fasaden 
ikke hadde vindu tidligere teller sterkere enn formuleringen i veiledningen, og at tiltaket 
dermed var søknadspliktig.

Kommunens beslutning om tiltaket var søknadspliktig eller ikke er det ikke klagerett på, 
ettersom dette er en prosessledende beslutning, ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 
bestemmelser.

Urimelig gebyr?
Det er ikke klagerett på et gebyr som er fastsatt med hjemmel i kommunens gebyrregulativ, 
men det er anledning å søke om redusert gebyr. I denne sammenheng vurderes Bentsen / 
Forvaag sitt brev som en søknad om redusert gebyr.

Det er de samlede gebyrene som ikke skal overstige kommunenes nødvendige kostnader til 
sektoren. Dersom man skulle hatt en ”100 % rettferdig” gebyrordning for byggesakene, skulle 
gebyret vært basert på timepris og medgått tid. Med dagens ordning har man ”gjennomsnitts-
priser” på gebyrene. Det vil si at noen kompliserte saker får et rimeligere gebyr enn det de 
ville fått dersom man la tidsforbruket til grunn, mens de enkle sakene får et høyere gebyr enn 
det man ville fått dersom man la tidsforbruket til grunn.

I denne saken gjelder søknaden om redusert gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. I 
vedtaket kalles dette ”ulovlighetsgebyr”. 

”Ulovlighetsgebyret” er et gebyr som ilegges i den grad kommunen har merarbeid i 
forbindelse med at det avdekkes at for eksempel søknadspliktig tiltak er gjennomført uten at 
det er søkt om og gitt tillatelse. I dette tilfellet hadde kommunen arbeid med saken før det ble 
søkt om tillatelse til tiltak. Det er ikke krav om at det skal sendes forhåndsvarsel om ileggelse 
av gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. 

Ut fra en samlet vurdering synes ikke ilagt gebyr å være ”åpenbart urimelig”, som er en 
betingelse for at Planteknisk utvalg skal kunne fastsette et annet gebyr. Søknaden bør ikke 
etterkommes.

Dersom denne søknaden skulle gis medhold, vil det kunne medføre presides i forhold til 
andre som mener at deres sak er så enkel at man ikke kan benytte standardsatsene som er 
vedtatt i gebyrregulativet.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Frafall eller reduksjon i gebyret vil gi tilsvarende redusert inntekt for Eigersund kommune. 
Dette faktum er ikke vektlagt i saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Alternativ 1:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade ikke var et søknadspliktig tiltak, samt at ilagt 
ulovlighetsgebyr dermed var uriktig. Ilagt ulovlighetsgebyr frafalles. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

Alternativ 2:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et søknadspliktig tiltak, men at ilagt 
ulovlighetsgebyr var åpenbart urimelig. Ilagt ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, 
reduseres skjønnsmessig til kr          ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
179265 Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Klagebehandling.
237670 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 - Raunveien 11

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage på ulovlig innstallert vindu - Raunveien 11

2 U 30.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

3 I 03.08.2010 Akram Abehesht
Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

4 U 05.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedrørende fasadeendring - gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

5 I 17.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedr. fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

6 U 18.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Ber om kommentarer - fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226, Raunveien 11

7 I 19.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Kommentar til klage

8 I 23.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Opprettholdelse av klage

10 X 07.01.2011 Situasjonskart

11 I 06.02.2011
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage vedr. - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

13 X 22.02.2011 Byggetillatelse gnr.13 bnr. 1226 - Raunveien 9
12 X 22.02.2011 Byggetillatelse Raunveien 11 gnr.13 bnr. 1226

15 X 25.02.2011
Utsnitt av opprinnelige godkjente tegninger 
Raunveien 11

16 X 25.02.2011 Situasjonskart med mål
17 X 25.02.2011 Godkjent situasjonskart datert 03.12.74
18 X 01.03.2011 Fasade- og plantegninger Raunveien 9

19 U 22.03.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak -
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11

20 X 23.03.2011 Godkjent tegning/foto

21 I 03.04.2011 Akram Abehesht
Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 -
Raunveien 11

22 I 12.04.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, Raunveien 11

24 U 15.06.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11. Merknader til klage fra nabo.

25 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klagebehandling - Fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

26 I 10.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.13 bnr.1226

27 I 20.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 -
Raunveien 11
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Parter i saken:
            
N Akram Abehesht og 

Hassan Afraz
Raunveien 9 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Raunveien 11 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.08.2011
Arkiv: :GBR-13/1226, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/1555
Journalpostløpenr.:
11/17592

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
137/11 Miljøutvalget 30.08.2011

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget i møte 17.03.11, sak M-049/11, godkjente et vindu som var innsatt før 
det ble søkt om tillatelse til tiltak og ila gebyr for ulovlig byggearbeid til tiltakshaver Kjetil 
Bentsen, har tiltakshaver klaget på den delen av vedtaket som gjelder ileggelse av gebyr for 
ulovlig byggearbeid. Nabo Akram Abehesht har klaget på at det ble gitt tillatelse til vinduet. 
Det anbefales at tiltakshaver Kjetil Bentsen ikke gis medhold, ettersom gebyret ikke anses 
som åpenbart urimelig. Videre anbefales at nabo Akram Abehesht ikke gis medhold i sin 
klage ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Miljøutvalget. Dersom klagen avvises, er det klagerett på 
avvisningsvedtaket. Dersom klager gis medhold, stanser saken der, men partene har 
klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes klagen til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2011:
1)
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen inneholder ikke 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke 
medhold.
2)
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets vedtak i sak 
M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold.
3)
Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
4)
Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.
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30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-137/11 Vedtak:

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen 
inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold.

2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets 
vedtak i sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager 
gis ikke medhold.

3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

17.03.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-049/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er 
oppført, jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4.

Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-
Faktura vil bli ettersendt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med 
§ 29-4.

Vedtaket er enstemmig.
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15.02.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:
SISSEL VOILÅS (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av ytterligere opplysninger i 
henhold til branntekniske krav.”

Votering utsettelsesforslag:
Voilås forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Roald Eie, FRP).

M-034/11 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av ytterligere opplysninger i 
henhold til branntekniske krav.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Miljøutvalget vedtok enstemmig i møte 17.03.11, sak 049/11, å gi tillatelse til fasadeendring / 
innsetting av vindu på fasade mot vest. I samme vedtak ble det ilagt et ulovlighetsgebyr på kr 
9.282,- ettersom tiltaket var gjennomført uten at det var søkt om tillatelse til tiltaket.
Det vises til miljøutvalget vedtak.

Den 12.04.11 klager Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag på miljøutvalgets vedtak. I klagen 
skriver de at det foreligger saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Klagerne mener at det 
er urimelig at de er ilagt et ulovlighetsgebyr for innsetting av loftsvinduet, ettersom de satte 
inn loftsvinduet i den tro at dette ikke var søknadspliktig pga at det ikke er en vesentlig 
fasadeendring. Før de satte i gang arbeidet med å sette inn loftsvinduet, sjekket de med 
kommunens nettsider, nettopp med tanke på hvorvidt de måtte søke om byggetillatelse. 
Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag kom fram til at loftsvinduet ville falle inn under § 20-3 i 
plan- og bygningsloven, og at loftsvindu på et kaldtloft neppe kunne karakteriseres som 
vesentlig fasadeendring. 
Det var først i telefonsamtale med kommunen den 16.10.10 Kjetil Bentsen og Gøril H. 
Florvaag ble gjort oppmerksomme på at tiltaket var søknadspliktig etter plan- og 
bygningslovens § 29-4. Deres brev til kommunen 17.08.10 skulle derfor ansees som en 
søknad om byggetillatelse. Klagerne beklager at de i god tro har gjort seg skyldige i 
overtredelse av plan- og bygningslovens § 32-8 bokstav b om uaktsomt å ha iverksatt tiltak. 
Imidlertid finner de at vedtaket om å ilegge dem ulovlighetsgebyr, etter deres mening ikke 
kan være gyldig etter § 32-8, ettersom de ikke har blitt varslet særskilt før 
overtredelsesgebyret ble vedtatt. De har heller ikke mottatt noe skriftlig forhåndsvarsel om 
dette. 

Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag er varslet i skriv datert 05.08.10 hvor det blant annet 
opplyses: ”Ulovlige tiltak kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr”. 

Også nabo Akram Abehesht, Raunveien 9, klager på vedtaket i Miljøutvalget. Denne klagen 
er datert 03.04.11. I klagen står det at ulovlig plassert vindu ødelegger deres privatsfære, og 
at de ønsker vinduet fjernet. Det er uforståelig for klager at kommunen kan ta imot penger for 
å gi grønt lys til et ulovlig bygget vindu. Dette vinduet er bygget ulovlig og er samtidig grunn 
til at verdien av deres hus synker.

Tiltakshaver er gitt anledning til å kommentere klagen fra Abehesht, men har ikke benyttet 
seg av denne muligheten.
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I plan- og bygningsloven § 33-1 som omhandler gebyrer, står det bl.a.: ”Gebyret skal ikke 
overstige kommunens nødvendige kostnader til sektoren.”

Det er rundskriv H-2140 fra Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003: 
”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester” som regulerer 
selvkostprinsippet.

I gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund kommune finner man følgende 
formulering i § 7 ”Urimelige gebyr”: ”Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken eller anses åpenbart urimelig av 
andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende gebyr.”

I gebyrregulativet for plan- og byggesaker for Eigersund kommune, § 8 ”Klageadgang”, står 
det følgende: ”Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse 
av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.”

I en uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland i en klagesak på ilagt byggesaksgebyr, datert 
04.03.11, skriver Fylkesmannen bl.a.: ”Plan- og bygningsloven (pbl) § 109 gir kommunen 
hjemmel til å fastsette et gebyrregulativ til dekning av kommunens utgifter til behandling av 
søknad om deling, tillatelse, kontroll, utferding av attester og for andre arbeid som det etter 
plan- og bygningsloven, forskrift eller vedtekt påhviler kommunen å utføre. Fylkesmannen 
kan ikke se at kommunens ileggelse av gebyr i nærværende byggesak er et enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 2b samt uttalelsen fra Lovavdelingen i sak 3849/88E. Utskrivingen 
av gebyr kan derfor heller ikke påklages, jf. fvl. § 28.”

I den nevnte uttalelsen fra lovavdelingen fremkommer det bl.a.:
”Som en slags ”tommelfingerregel” kan man kanskje si at dersom gebyrspørsmålet kan 
overlates til den del av kontorpersonalet som ikke på forhånd har faglige forutsetninger for å 
behandle noen del av realiteten i saken, men som for eksempel får til oppgave å legge 
standard innbetalingsblankett i konvolutten sammen med selve vedtaket i saken, står man 
ikke overfor noe enkeltvedtak.”
”Hvis gebyrordningen bygger på at det må foretas en nærmere vurdering av rettslig eller 
faktisk art for å fastsette gebyrets størrelse, vil vi derimot anta at man står overfor et 
enkeltvedtak. Det samme gjelder dersom gebyrforskriften gir forvaltningen hjemmel for å 
nedsette eller frita fra gebyret ut fra rene rimelighetsbetraktninger.”

Saksbehandlers vurderinger:

Begge klagerne er part i saken. Begge klagene er innkommet innen klagefristen. Klagene tas 
derfor opp til behandling.

Klagen fra tiltakshaver.
Det synes som om det ikke er samsvar mellom Fylkesmannens vedtak om at ileggelse av 
gebyr i byggesaken ikke er et enkeltvedtak, og gebyrregulativets § 8 som gir klagerett på 
ilagt gebyr i den enkelte sak. Det synes heller ikke som det er samsvar mellom §§ 7 og 8 i 
kommunens gebyrregulativ, ettersom det i § 7 er Miljøutvalget som er nevnt, mens det i § 8 
er rådmannen. Rådmannen har ikke lenger hjemmel til å avgjøre en søknad om reduksjon av 
gebyret.

Fylkesmannen har som vist ovenfor gitt uttrykk for at slike gebyrer ikke kan påklages. Når 
man sammenholder dette synet med uttalelsen fra lovavdelingen i Justisdepartementet, der 
det fremkommer at dersom gebyrforskriften gir forvaltningen hjemmel til å sette ned eller frita 
fra gebyret ut fra rene rimelighetsbetraktninger, så er gebyrvedtaket i den enkelte sak et  
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enkeltvedtak som kan påklages, er saksbehandler ikke enig med Fylkesmannen i den 
omtalte saken, all den tid forvaltningen i Eigersund kommune har en slik mulighet til å sette 
ned gebyret. Av den grunn regnes ilagt gebyr som et enkeltvedtak som kan påklages. 

Som sitatet fra plan- og bygningsloven viser, er det de samlede gebyrene som ikke skal 
overstige kommunenes nødvendige kostnader til sektoren. Dersom man skulle hatt en ”100 
% rettferdig” gebyrordning for byggesakene, skulle gebyret vært basert på timepris og 
medgått tid. Med dagens ordning har man ”gjennomsnittspriser” på gebyrene. Det vil si at 
noen kompliserte saker får et rimeligere gebyr enn det de ville fått dersom man la 
tidsforbruket til grunn, mens de enkle sakene får et høyere gebyr enn det man ville fått 
dersom man la tidsforbruket til grunn.

I denne saken gjelder klagen gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. I vedtaket kalles 
dette ”ulovlighetsgebyr”. I vedtaket burde det vært vist til kommunens gebyrregulativ kap. 
3.5.h, i tillegg til de paragrafene i plan- og bygningsloven som er relevante. Dersom denne 
manglende lovhenvisningen er en saksbehandlingsfeil, er det saksbehandleres syn at denne 
evt. saksbehandlingsfeilen ikke har vært bestemmende på vedtakets innhold. En evt. 
saksbehandlingsfeil som består i manglende lovhenvisking til kommunens gebyrregulativ 
medfører dermed ikke at vedtaket er ugyldig, jf. forvaltningslovens § 41.

Klager har, kanskje som en følge av den manglende henvisningen til kommunens 
gebyrregulativ, oppfattet det slik at han er ilagt et overtredelsesgebyr, jf. plan- og 
bygningslovens § 32-8. Det er imidlertid ikke tale om et overtredelsesgebyr i denne saken. 
”Ulovlighetsgebyret” er et gebyr som ilegges i den grad kommunen har merarbeid i 
forbindelse med at det avdekkes at for eksempel søknadspliktig tiltak er gjennomført uten at 
det er søkt om og gitt tillatelse. I dette tilfellet hadde kommunen arbeid med saken før det ble 
søkt om tillatelse til tiltak. Det er ikke krav om at det skal sendes forhåndsvarsel om ileggelse 
av gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. Dersom gebyret hadde vært et 
overtredelsesgebyr etter plan- og bygningslovens § 32-8, ville det vært krav om at den som 
ble gjenstand for gebyret skulle ha rett til å uttale seg før vedtaket ble fattet.
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag er varslet i skriv datert 05.08.10 hvor det blant annet 
opplyses: ”Ulovlige tiltak kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr”. 

Ut fra en samlet vurdering synes ikke ilagt gebyr å være ”åpenbart urimelig”, som er en 
betingelse for at Miljøutvalget skal kunne fastsette et annet gebyr. Klager bør ikke gis 
medhold. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket 
ble fattet.

Dersom denne klagen skulle gis medhold, vil det kunne medføre presides i forhold til andre 
som mener at deres sak er så enkel at man ikke kan benytte standardsatsene som er vedtatt 
i gebyrregulativet.

Klage fra nabo:
Kommunen skal ved søknad om tillatelse til tiltak for et tiltak som allerede er gjennomført, 
ikke vektlegge det at tiltaket allerede er gjennomført. Søknaden skal behandles som om 
tiltaket ikke var gjennomført. Tiltakshaver skal altså få tillatelse dersom han ville fått det 
dersom han søkte før tiltaket ble gjennomført, og han kan ikke straffes ved at det blir gitt 
avslag på en søknad som ville fått tillatelse dersom det var søkt før tiltaket ble gjennomført. 
Etter saksbehandlers syn er det overveiende sannsynlig at søker ville fått tillatelse til å sette 
inn det omsøkte vinduet dersom han hadde søkt før tiltaket ble gjennomført.

Klagers argumentasjon om at et vindu her ødelegger deres privatsfære og at verdien av 
deres hus blir redusert som følge av dette vinduet, kan ikke tillegges vesentlig vekt. Dersom 
alle hus i tettbygd strøk kun skulle ha vinduer på fasader der man ikke kunne se inn til 
naboen, ville det bli få vinduer i slike områder. Når man bor i et boligfelt, må man regne med  
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at det blir gitt tillatelse til påbygginger / tilbygginger / ombygginger / innsetting av vinduer m.v. 
på nærliggende tomter, som medfører ulemper av større eller mindre grad for ens egne 
ønsker / behov. Naboens ulemper bedømmes ikke som betydelige som følge av innsetting 
av vinduet.

Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet, 
så klager bør ikke gis medhold.

Konklusjon
Klagene fra Kjetil Bentsen og Akram Abehesht inneholder ikke vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Rådmannen anbefaler at miljøutvalget ikke gir 
klagerne medhold.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom gebyret for ulovlig byggearbeid fjernes eller reduseres, medfører det reduserte 
inntekter for Eigersund kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksutredningen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
1)
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at det ilagte gebyret er åpenbart urimelig. Klager gis medhold, idet gebyret for behandling av 
ulovlig byggearbeid reduseres til kr    ,-.

2)
Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra nabo Akram Abehesht, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye merknader som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet:
1.
2
Klager gis medhold. Miljøutvalgets vedtak i sak 049/11 oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.

 
Side 285 av 696



~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

171217
Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

169071 Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 - Raunveien 11
186067 Reguleringsplan Raunveien.pdf
186068 Reguleringsplan Raunveien Tittelfelt.pdf
186069 Reguleringsbestemmelser Raunveien.pdf
186506 miljøutvalgets vedtak M-049 11.pdf
186518 VEDLEGG TIL SAK M-049 11.pdf
186767 vedrørende fasadeendring varsel.pdf
186769 skriv datert 170810.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage på ulovlig innstallert vindu - Raunveien 11

2 U 30.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

3 I 03.08.2010 Akram Abehesht
Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

4 U 05.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedrørende fasadeendring - gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

5 I 17.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedr. fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

6 U 18.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Ber om kommentarer - fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226, Raunveien 11

7 I 19.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Kommentar til klage

8 I 23.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Opprettholdelse av klage

10 X 07.01.2011 Situasjonskart

11 I 06.02.2011
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage vedr. - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

12 X 22.02.2011
konicaminolta@eigersu
nd.kommune.no,

Byggetillatelse Raunveien 11 - gbr 13/1226

13 X 22.02.2011
konicaminolta@eigersu
nd.kommune.no,

Byggetillatelse Raunveien 9 - gbr 13/1221

15 X 25.02.2011
Utsnitt av opprinnelige godkjente tegninger 
Raunveien 11

16 X 25.02.2011 Situasjonskart med mål
17 X 25.02.2011 Godkjent situasjonskart datert 03.12.74
18 X 01.03.2011 Fasade- og plantegninger Raunveien 9

19 U 22.03.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak -
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11

20 X 23.03.2011 Godkjent tegning/foto

21 I 03.04.2011 Akram Abehesht
Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 -
Raunveien 11
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22 I 12.04.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, Raunveien 11

24 U 15.06.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11. Merknader til klage fra nabo.

Parter i saken:
            
N Akram Abehesht og 

Hassan Afraz
Raunveien 9 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Raunveien 11 4370 EGERSUND

 
Side 287 av 696



 
Side 288 av 696



 
Side 289 av 696



 
Side 290 av 696



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.07.2012
Arkiv: :GBR-5/186, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/747
Journalpostløpenr.:
12/17519

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
116/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 
5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Magnar Grødeland har klaget på avslaget på søknaden om tillatelse til å forlenge taket på 
fritidsboligen med 2,6 m ut over en eksisterende terrasse. I klagen påstår han at det er 
faktafeil i saksframstillingen, at kommunen har godkjent en enda større fritidsbolig i 
nærheten, og at allmenn ferdsel ikke blir skadelidende.

Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, må saken sendes på 
høring til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune før endelig avgjørelse. 
Hvis klager ikke gis medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 04.07.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag 
på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet. Det faktum at det i 2007 ble gitt tillatelse til samlet BYA på 
om lag 184 m2 på en annen eiendom i samme reguleringsplan er i seg selv ikke en god nok 
grunn til at det må gis tillatelse til 180 m2 BYA på gnr. 5, bnr. 186. Betingelsene for å gi 
dispensasjon er skjerpet ved innføringen av plandelen i plan- og bygningsloven 2009, der 
dispensasjonsspørsmålet hører hjemme. En så omfattende dispensasjon fra bestemmelsene 
til kommuneplanen § 3-12 som det her gjelder, ville bety en vesentlig tilsidesette av denne
bestemmelsen. Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

 
Side 291 av 696



2

Eventuell tidligere politisk behandling:

Planteknisk utvalg behandlet søknad om utvidelse av tak over eksisterende terrasse i møte 
22.11.11, og fattet følgende enstemmige vedtak:
PTU-029/11 Vedtak:

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

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

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i saken ble sendt ut til partene med brev av 07.12.11. 20.01.12 klaget Magnar 
Grødeland over vedtaket. Grødeland hadde etter søknad fått forlenget klagefristen til 
21.01.12.

I klagen skriver Grødeland at det er flere faktafeil i saksbehandlingen. Han skriver at 
søknaden gjelder forlengelse av tak med 16 m2 nytt tak, og ikke 20 m2. BYA blir da 151 m2, 
ikke 155 m2 som beskrevet. Grødeland skriver videre at kommunen tidligere har godkjent 
hytter over 150 m2, bl.a. i Vassvik den 13.02.07, med 165 m2 BYA. Han viser også til 
nabohytte som er beskrevet med 140 m2 netto, ikke BYA. Denne er minimum 170 m2 ifølge 
eier, skriver klager. Denne hytta var i utgangspunktet større enn deres, og fikk godkjent et 
tilbygg på 40 m2 pluss utstikk, altså totalt 170 m2 BYA. Søknaden fra klager var på 16 m2 tak 
over eksisterende terrasse til totalt 151 m2. De kan være villige til å redusere noe, slik at de 
kommer under 150 m2 BYA dersom dette skulle være utslagsgivende for søknaden, skriver 
klager. 
Klager viser også til konsekvenser for allmenn ferdsel. Denne påstanden er feil skriver 
klager, da stien går 15 m fra hytta og med skog imellom. Det søkes om utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse, en terrasse som har vært der siden hytta var ny. Påstanden om at 
tiltaket vil hindre allmenn ferdsel synes derfor drøy for klager, og han mener at den ikke kan 
brukes som argument i saken. 
Det er på det tidspunktet klagen skrives 20 måneder siden søknaden ble levert, og det er 
frustrerende for klager at når saken først nå blir behandlet, inneholder den flere faktafeil som 
gjør at Planteknisk utvalg ikke hadde god nok innsikt i saken til å ta en rettferdig avgjørelse. 
Han føler seg forhåndsdømt før Planteknisk utvalg skal behandle saken. Han understreker at 
alle innenfor gjeldende reguleringsplan skal behandles likt, også med tanke på 
dispensasjoner som blir gitt. 
Han minner om at hytta er bygget av klager og faren, og blir benyttet av begge generasjoner 
slik at hytta er i bruk hver helg samt i noen av ukedagene. Dette gjør at man har behov for 
større plass enn der det vanligvis er en eier. De stortrives i Maurholen og benytter derfor 
hytta så ofte de kan. De håper på en snarlig positiv avgjørelse. 

I forbindelse med saksbehandlingen av klagen ble saksbehandler oppmerksom på at det 
kunne være avvik mellom gitte tillatelser og eksisterende hytte. Det ble da etter tillatelse fra 
eier gjennomført en befaring på eiendommen, som resulterte i at det ble skrevet et brev til 
Grødeland 15.06.12 og bedt om et møte 22.06.12.
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I dette møtet kom det bl.a. fram at det ikke var søkt om eller gitt midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest for fritidsboligen. Når det gjelder den underetasjen / lageret som er bygget, 
viste Grødeland til igangsettingstillatelsen datert 20.08.98, der det fremkommer følgende 
formulering: ”Etter utgraving av byggegrop viste det seg at det oppsto et stort søkk under der 
hytta skal plasseres. Tiltakshaver spurte om det var mulig å sette opp murer / vegger i søkket 
slik at det hulrommet under her kunne brukes til lagerplass. Saksbehandler var ute på 
befaring med tiltakshaver og kom da fram til at det var en praktisk løsning å sette opp murer / 
vegger og siden en allikevel får et rom her kunne det benyttes til lagringsplass. Hytta blir lagt 
på samme nivå som tidligere i terrenget og det vil bli fylt opp på murene / veggene slik at det 
eneste som blir synlig er dør inn til dette kjellerrommet.”

I et nytt brev av 02.07.12 skriver Magnar Grødeland bl.a. at under utgraving av hyttetomten 
kom det fram at det var 3-4 meter myr mellom to fjellknauser der plasseringen av hytta var 
planlagt. Da man så at det var mye mer omfattende grunnarbeider enn det som var tenkt, så 
man etter alternative løsninger. En representant fra kommunen var på befaring. Det ble 
diskutert flere alternative løsninger for å slippe å kjøre til store mengder masse for å fylle 
hullet.  Kommunen kom ifølge Grødeland fram til at det mest fornuftige var å lage en kjeller / 
lager under hytta. Dette har man skissert i igangsettingstillatelsen. Resultatet av dette ble 
ifølge Grødeland at inngangspartiet til hytta ”kom i lufta”, og man måtte gjøre forandringer på 
terrassen for å kunne komme inn. Med denne løsningen ville terrassen ”dra ned høyden på 
hytta og skjule underetasjen”, ifølge Grødeland. Dette kom fram i dialog med Hellvik Hus og 
Eigersund kommune. Det er derfor denne delen av terrassen er senket 25 cm i forhold til 
resten av hytta, for å få et best mulig visuelt inntrykk. Terrassen er også ifølge Grødeland 
bygget i begge retninger for å sikre atkomst både sommer og vinter. Den ene siden er 
skrånende fjell og det renner overflatevann der som fryser om vinteren. Det er derfor også 
laget atkomst fra den andre siden. Dette kan ifølge Grødeland ikke regnes som terrasse, 
men atkomst til hytta, og han mener at dette derfor ikke bør regnes med i BYA. Alternativt 
bør man kunne akseptere en høyere BYA av den grunn ifølge Grødeland.

Når det gjelder BYA forklarer Grødeland at ved søknad om påbygg av hytta ble det oppgitt 
at BYA var 135 m2, og det ble søkt om 20 m2 påbygg. Dette var beregnet ut fra godkjente 
tegninger. Etter befaring fra, og møte med, kommunen, viser det seg at utrekningen var feil. 
Hytta har i dag et BYA på 160 m2. 

Grødeland viser til at gnr. 5, bnr. 197 har fått godkjent 140 m2 hytte og 50 m2 terrasse, som 
det ble søkt om sammen med hytta. Det finnes ifølge Grødeland ikke noen øvre grense for 
fritidsboligenes grunnflate / tomteutnyttelse i Øvre Maurholen hyttefelt.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er innkommet innen klagefristen og klager er part i saken. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Påstand om faktafeil.
Klager påstår at det er faktafeil når det i saken der det klages over vedtaket fremkommer at 
søknaden om forlengelse av taket gjelder 20 m2. Det riktige skal være 16 m2, skriver klager. 
På vedlegg til søknaden er det tegnet på at taket ønskes forlenget 2,6 m. Bredden på taket 
her er 7,6 m. Dette gir en økning i takflate på 19,76 m2. Hele det nye taket kommer som 
økning i BYA. Klagers påstand om at taket skal økes kun med 16 m2, ansees dermed som 
feil, mens det som fremkommer i saksforelegget er korrekt. Det vises her også til ”Melding
om tiltak” som er undertegnet av klager 23.03.10. Her står det bl.a.: ”Bebygd areal (NS 
3940)”: Eksisterende bebyggelse: 135 m2, og Ny bebyggelse: 20 m2. Også på vedlagt 
plantegning til ”Melding om tiltak” er det skrevet på: ”Nytt tak, ca 20 m2”. Saksbehandler 
konkluderer med at opplysningen om at nytt omsøkt tak er 20 m2 ikke er en faktafeil. 

Henvisning til andre saker.
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Like saker skal behandles likt. Det er imidlertid sjelden at to saker er så like at man kan kreve 
et bestemt vedtak ut fra likhetsprinsippet. Når det henvises til saker i Vassvik, så er det så 
langt unna at det ikke har noe relevans ut fra likhetsprinsippet selv om det er en 
bestemmelse i kommuneplanen som det kan dispenseres fra. Den naboen det vises til, som 
har BYA på minst 170 m2, er ifølge klager gnr. 5, bnr. 197. I 2007 fikk eier av denne 
eiendommen dispensasjon for å bygge et ca. 40 m2 stort tak over utegrill på en fritidsbolig 
med bebygd areal 100 m2. I søknaden om tillatelse til å bygge fritidsbolig i 2003 er ”isolert 
flate” oppgitt til 99,6 m2 og terrasse på 50 m2. Beregninger utført av saksbehandler viser at 
det 40 m2 av terrassen som skal regnes med i BYA. I 2007 ble det søkt om tillatelse til å 
bygge tak over utegrill, ca. 40 m2. På tegning vedlagt søknaden står det bl.a.: ”Overbygg 
uteplass uten vegger”. Dette ble det gitt tillatelse til av Miljøutvalget i sak 159/07 den 
13.09.07. Etter søknad fikk eier 06.10.10 tillatelse til å sette inn skyvedører av glass i stedet 
for rekkverk i fasade mot sør, under taket på utegrillen. Det er ikke søkt om tillatelse til vegg 
på nordfasaden.

Etter saksbehandlers vurdering er det på gnr. 5, bnr. 197, gitt tillatelse til en fritidsbolig med
100 m2 BYA, en terrasse med 40 m2 BYA, et takutstikk over den delen av terrassen som ikke 
inngår i BYA på 4 m2 BYA, og et tak over utegrill (som nå er innebygget) på ca. 40 m2 BYA. 
Til sammen blir det om lag 184 m2 BYA. 

Da det ble gitt dispensasjon for BYA på bnr. 197 gjaldt plan- og bygningsloven 1985. I § 7 
fremgikk det at for å kunne gi dispensasjon måtte det foreligge særlige grunner. Søknaden 
som ble avslått er innlevert 23.03.10, må behandles etter plan- og bygningsloven 2009 når 
det gjelder dispensasjonsspørsmålet. I denne loven er kravene for at det skal kunne gis 
dispensasjon skjerpet, jf. § 19-2, i forhold til plan- og bygningsloven 1985.

Allmenn ferdsel.
I klagen skriver klager bl.a.: ”Påstanden om at tiltaket vil hindre allmenn ferdsel synes derfor 
ganske drøy, og kan ikkje brukast som argument i saka.” Det som står under 
”Saksbehandlers vurderinger” om dette er følgende: ”Det må også tas hensyn til at 
fritidseiendommene grenser til / er flettet inn i område som i reguleringsplanen er avsatt til 
friluftsområde med formålet blant annet å sikre allmenn ferdsel. Med bakgrunn i dette 
anbefales ikke dispensasjon til utvidelse av tak som medfører bebygd areal over det 
dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen.”

Det står altså ikke noe i verken saksforelegget eller vedtaket om at det omsøkte tiltaket vil 
hindre allmenn ferdsel.

Saksbehandlingstiden.
Det er beklagelig at dispensasjonssaker har så lang saksbehandlingstid i Eigersund 
kommune. Dette har med et misforhold mellom saksmengde og saksbehandlingskapasitet å 
gjøre.

Bebygd areal (BYA).
I søknaden om rammetillatelse til oppføring av fritidsboligen i 1998, er BYA oppgitt til 111,6 
m2. I ”Melding om tiltak” i forbindelse med utvidelse av taket, datert 23.03.19, er BYA på 
eksisterende bebyggelse oppgitt til 135 m2. Dette kan skyldes at terrassen er bygget atskillig 
større enn det som ble godkjent i 1998. Et vedlegg til saksforelegget som er utarbeidet av 
saksbehandler viser med grønn farge hvor stor den terrassen som ble godkjent i 1998 var, 
og med rosa farge hvor mye ut over det godkjente som er blitt bebygget med terrasse. Den 
ekstra terrassen utgjør ca. 45 m2. Ikke hele denne terrassen regnes med i BYA, ettersom 
deler av terrassen ligger mindre enn 0,5 m over planert terreng. Slik bygningen fremstår i 
dag med terrasser, er BYA om lag 160 m2. Dersom klager får medhold, og tillatelse til å 
forlenge taket som omsøkt, vil BYA øke med ytterligere 20 m2, til om lag 180 m2.
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Påstanden fra Grødeland i brev av 02.07.12: ”.. det foreligger ingen øvre grense 
fritidsboligens grunnflate / tomteutnyttelse for Øvre Maurholen hyttefelt” er ikke riktig. Selv 
om det i reguleringsbestemmelsene ikke finnes noen slik grense, gjelder også 
bestemmelsene til kommuneplanen også for disse fritidsboligene. I § 3-12 fremkommer det 
at maksimalt BYA er 75 m2.

Feil på vedlegg til søknad.
På vedlagt plantegning til ”Melding om tiltak” i 2010 er det gjort en påtegning på tegningen 
som ble godkjent i 1998 for å vise hvordan omsøt tiltak ville bli. På denne plantegningen er 
det skrevet på ”Terrasse i dag”.  På denne tegningen er ikke den vesentlige utvidelsen av 
terrassen foran fritidsboligen tatt med, slik at bygningsmyndighetene ville hatt et helt feil 
inntrykk av bygningen dersom man ikke hadde foretatt en befaring i forbindelse med 
klagebehandlingen. På fasadetegningen mot sørvest som var vedlagt ”Melding om tiltak” i 
2010 er den fasadetegningen som ble godkjent i 1998 påtegnet ønsket forlenget tak. Det er 
ikke vist at bygningen nå også inneholder en underetasje, noe som ble avdekket under 
nevnte befaring. Byggesakssjefen er meget kritisk til at tiltakshaver leverer inn tegninger som 
gir bygningsmyndighetene et helt feil inntrykk av bygningen. Byggesaksbehandling i dag er i 
stor grad basert på gjennomgang av dokumenter før skriving av vedtak. Befaring på det 
aktuelle byggeprosjektet er unntakene. Man er derfor helt avhengig av at bygnings-
myndighetene får tilsendt riktige opplysninger. Ovennevnte befaring ble foretatt på grunnlag 
av at innsendte tegninger over ”terrasse i dag” ikke samsvarer med den terrassen som 
fremkommer på kommunens kart.

Oppfølging av avvik mellom godkjente tegninger og dagens bygning, samt atkomst til 
fritidsboligen.
Uavhengig av denne klagesaken følger byggesakssjefen opp de avvik som er observert 
mellom godkjente tegninger og eksisterende bygning. Her vil bl.a. den store terrassen, det 
forhold at det i igangsettingstillatelsen fra 1998 står bl.a. ”det vil bli fylt opp på murene / 
veggene slik at det eneste som vil bli synlig er en dør inn til dette kjellerrommet” bli tatt opp.
Saksforelegget vedlegges to fotografier av hvordan underetasjen ser ut fra sør i dag. I tillegg 
er det bygget en asfaltert kjøreveg nesten helt opp til hytta. Denne vegen er stengt mot 
parkeringsplassen med kjetting og hengelås. Det ble i Miljøstyret den 25.02.02, sak 21/02,
gitt tillatelse til å opparbeide en 1,5 m bred sti.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Magnar Grødeland i forbindelse med avslag 
på søknad / dispensasjon for å forlenge taket på fritidsboligen med 2,6 m ut over 
eksisterende terrasse, og har etter en samlet vurdering kommet fram til at klager gis medhold 
ettersom klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon fra bestemmelser til kommuneplanen, § 
3-12 om at øvre grense for bebygd areal (BYA) i byggeområde for fritidsbebyggelse ikke skal 
overstige 75 m2.

En dispensasjon vil ikke sette verken den bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens 
formålsparagraf vesentlig til side. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.

Fordeler ved å gi dispensasjon:
1. Eier får en mer avskjermet uteplass når det gjelder vind.
2. Tiltaket vil ikke være særlig synlig fra naboer eller sjenere dem eller allmennheten.
3. Det er gitt dispensasjon til andre eiendommer innen samme reguleringsplan.

Ulemper ved dispensasjon.
1. Dispensasjonen kan medføre presedens i lignende saker.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Plan- og bygningsloven § 
19-2 og bestemmelser til kommuneplan for Eigersund, § 3-12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

116939
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av tak over eksisterende terrasse og 
utegrill gnr. 5 bnr. 186, Maurholen

116941 Dispensasjonssøknad
116942 Situasjonskart
116943 Plantegning
116944 Fasadetegninger
210374 Erklæring om klage på vedtak 029/11 - påbygg hytte Maurholen, gnr. 5 bnr. 186
210373 Utfyllende opplysninger til klage
236871 Magnar Grødelandvedlegg.docx
236872 plantegning
236873 Fasadetegning
198304 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
237333 Underetasje, foto 1 Maurholen.pdf
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237334 Terrasse Maurholen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.03.2010 Magnar Grødeland
Melding om mindre byggearbeid - utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186, Maurholen

2 U 19.04.2010 Magnar Grødeland
Foreløpig svar - Utvidelse av tak over 
eksisterende terrasse og utegrill

4 X 31.10.2011 Reguleringsplan og reg.bestemmelser
5 X 31.10.2011 Kommuneplanbestemmelse § 3-12
6 X 31.10.2011 Kommunalt plankart

7 X 31.10.2011
Situasjonskart gnr. 5 bnr. 186 - Maurholen, 
Hellvik

8 U 07.12.2011 Magnar Grødeland
Oversendelse av politisk vedtak - Utvidelse av 
tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 
bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen

9 I 29.12.2011 Magnar Grødeland Søknad om utsatt klagefrist gnr. 5 bnr. 186
10 U 02.01.2012 Magnar Grødeland Utsatt frist gnr. 5 bnr. 186

11 I 20.01.2012 Magnar Grødeland
Erklæring om klage på vedtak 029/11 - påbygg 
hytte Maurholen, gnr. 5 bnr. 186

13 U 15.06.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Møte.

15 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Søknad om godkjenning av terrasse gnr 5 bnr 
186 - Magnar Grødeland, Maurholen

14 I 02.07.2012 Roar Lima Grødeland
Vedlegg til klage gnr 5 bnr 186 - Magnar 
Grødeland, Maurholen

16 U 12.07.2012 Magnar Grødeland
Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, Maurholen. 
Mangelfull søknad.

Parter i saken:
            
TIL Magnar Grødeland Grødelandsvei 294 4343 ORRE
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Magnar Grødeland Orre 20.01.2012
Grødelandsvegen 294
4343 Orre

Eigersund kommune 
Planavdeling

Klage på avslag påbygg hytte maurholen

Viser til avgjersle i planteknisk utval den 21.11.11, der søknad om utviding av tak på hytte i 

maurholen vert avslått. Me vil med dette klage på vedtaket og kjem her med grunnlaget for klagen 

då det viser seg at det er fleire faktafeil i sakshandsaminga. 

Søknaden gjeld forlengelse av eksiterende tak med 16 m2 nytt tak og ikkje 20 m2, BYA vert då 151m2 

og ikkje 155m2 som beskrevet.

Kommunen har også tidlegare godkjent hytter over 150 m2, blant anna i Vasvik den 13.02.07 med 

165m2 BYA. Det vises også til nabohytte som er beskrevet til 140 m2 netto og ikkje BYA. Denne er 

min 170 m2 BYA ifølge eigar. Denne hytta var i utgangspunktet større enn vår og fekk godkjent et 

påbygg på 40 m2 + utstikk, altså totalt 170 m2 BYA. Søknaden vår er på 16m2 tak over eks. terasse til 

totalt 151 m2. Me kan vera viljuge til å redusera noko slik at det kjem under 150 m2 BYA dersom 

dette skulle vera utslagsgjevande for søknaden. 

Det vises også til at det vil få konsekvensarfor allmenn ferdsel.  Denne påstanden er feil då stien går 

15 meter frå hytta med skog mellom. Det søkes om utvidelse av tak over eks. terrasse som har vore 

sidan hytta var ny. Påstanden om at tiltaket vil hindre allmenn ferdsel synes derfor  ganske drøy, og 

kan ikkje brukast som argument i saka.

Det er no 20 mnd sidan søknaden vart levert og det er frustrerande at når saka først vert handsama 

inneheld ho fleire faktafeil som gjer at planteknisk utval ikkje har god nok innsikt i saka til å ta ei 

rettvis avgjersle. Ein opplever difor forhandsdømt før planteknisk utval skal handsama saka. 

Understreker derfor at alle innenfor gjeldene reguleringsplan skal behandlast likt også med tanke på 

dispensasjoner som vert gitt.

 Me vil minna til slutt at hytta vert bygd av underteikna og far og nytta av båe generasjonar slik at 

hytta er i bruk kvar helg samt i nokre av vekedagene. Dette gjer at ein har behov for større plass enn 

der det vanlegvis er ein eigar. Me stortrives i Maurholen og nyttar derfor hytta som oftast kan. Håpar 

derfor på ein  snarleg positiv avgjersle. 

Mvh

Magnar Grødeland
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Magnar Grødeland Orre 02.07.2012
Grødelandsvegen 294
4343 Orre

Eigersund Kommune 
Seksjon Byggesak
V/Magne Eikanger

Vedlegg klage avslag søknad påbygg hytte Maurholen Gnr.5 bnr 186

Bakgrunn:
Under utgraving av hyttetomt kom det frem at det var 3-4 meter myr midt mellom to fjellknausar der 

plasseringa av hytta var planlagt. Då ein då såg at det vart mykje meir omfattande grunnarbeid enn det som var 
tenkt såg ein etter alternativ løysing. Eigersund kommune vart kontakta, og rep. frå kommunen var på befaring. 
Det vert har diskutert alternative  løysingar for å sleppa å køyra til store masser for å fylle holet mellom 
knausen. Eigersund kommune kom då fram til at det mest fornuftige var at ein ikkje gjorde dette, men heller 
laga eit lager/kjellar under hytta. Dette har ein også skissert i igangsettelsestillatelsen. Resultatet av dette vart 
diverre at inngangspartiet til hytta kom i lufta, og ein måtte gjera forandringar på terrassen for å kunne kome 
inn. Eit anna aspekt som vart trekt fram er at ved å ha terrassen slik, ville ein dra ned høgda på hytta og skjule 
underetasjen. Dette kom fram gjennom dialog med Hellvik hus og Eigersund kommune. Det er derfor at denne 
delen samen med inngangspartiet er senka med 25 cm i forhold til resten av hytta for å få et best mogleg 
visuelt inntrykk. Terrassen er også bygd i begge retningar for å sikre atkomst både vinter og sumar. Den eine 
sida er skrående fjellberg som det renn overflate vatn på og som frys lett om vinteren. Derfor er det også laga 
atkomst på andre sida. Dette kan difor ikkje reknast som terrasse, men atkomst til hytta og såleis føler vi at ein 
ikkje kan rekna alt dette som BYA. Alternativ må ein kunne akseptera ein har ein høgare BYA av denne grunn.

Forklaring BYA:
Ved søknad om påbygg hytte var det vist til at hytten var 135 m2 og det vart søkt om 20 m2 påbygg. Bakgrunn 
for desse tala er at det før søknadprossessen vart teke kontakt med ein anna hyttenabo som i 2007 hadde søkt 
og fått godkjent påbygging. Det vart då sett på hans søknad og ein rekna ut BYA ut frå hans godkjente 
teikningar. Etter synfaring og møte med Eigersund kommune viser seg at denne måten å rekna på er feil og det 
er ikkje teke hensyn til at terrasse med høgde over 0,5 meter skal vera med. Dette resulterer då at hytta vår har 
nå ein BYA på om lag 160. 

Andre hytter:
Ein viser også til anna praksis der eigar av gnr.5 bnr.197 har fått tillatelse til utvidelse. Kommunen har her ikkje 
teke med terrasse på 50 m2 som er over 0,5 m i BYA ved vurdering av søknaden hans, og dermed har ein i 
følgje eigar gitt tillatelse til 140 m2 bygg og 50 m2 terrasse som er søkt saman med oppføring av hytta. 
Det vises også her i denne søknaden at det foreligger ingen øvre grense fritidsboligens 
grunnflate/tomteutnyttelse for Øvre Maurholen hyttefelt. 

Konklusjon:
Med bakgrunn i momenta over håper me at saka vert belyst på nytt med positiv avgjersle.

Mvh

Magnar Grødeland

Vedlegg:
Fasadeteikning
Planteikning 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.08.2012
Arkiv: :GBR-49/4, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1329
Journalpostløpenr.:
12/20961

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
117/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel 
Thengs, Tengsveien 11. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Samuel Thengs har søkt om å bygge til et ca. 120 m2 stort halvtak på den gamle låven fra 
begynnelsen av 1800-tallet. Etter at det var innhentet uttalelser fra både regionantikvaren og 
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, ble det gitt avslag på søknaden. Thengs har nå 
klaget på avslaget. Det anbefales at klager ikke gis medhold, ettersom det ikke fremkommer 
noen vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble 
fattet. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klagen tas til følge, stanser saken der, men 
partene har klagerett på vedtaket. Hvis klagen ikke tas til følge, oversendes klagen til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2012:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser fra 
regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Dersom klager ikke gis medhold av Fylkesmannen i Rogaland, bes byggesakssjefen om å ta 
initiativ til et møte med tiltakshaver og antikvariske myndigheter med sikte på å komme fram 
til en anbefalt løsning.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I juni 2011 søkte Samuel Thengs om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. I søknaden er tiltaket 
beskrevet som følger: ”Overbygg for tømmer- og steinsag”. Tegninger vedlagt søknaden 
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viser et tilbygg til eksisterende låve. Tilbygget er fra 10,5 til 13,0 m langt og 10,0 m bredt (1,3 
m smalere enn eksisterende låve). I vedlegg til søknaden skriver Tengs: ”Jeg har et 
tømmersagbruk og ei steinsag opprigget på området, men alt står under åpen himmel og 
dette har mange ulemper. Utstyret ruster og saginga blir veldig væravhengig, særlig om 
vinteren. Påbygget vil også være forskjønnende for omgivelsene.”

Nabo Alf I. Tengs har underskrevet på at han aksepterer at tilbygget kommer inntil 2 m fra 
eiendomsgrensen.

Søknaden ble sendt på høring til regionantikvaren som i en uttalelse av 05.10.11 skriver at 
han har vært på befaring og utvekslet synspunkter med søker. Tiltaket ligger innenfor det 
regulerte spesialområdet med formål bevaring på Tengs gård og med sone I bestemmelser. 
Regionantikvaren ser at det er et behov for å etablere en overdekning av maskinene og 
annet utstyr. Produksjon, skjæring av naturstein, inngår som del av inntekten på bruket.  
Regionantikvaren skriver videre at den bygningen som i størst grad vil bli berørt og som er av 
høy antikvarisk verdi, er låven. Denne er utført som grindkonstruksjon og er meget gammel, 
samt at den har stor grad av autentisitet. Forslaget fra søker forutsetter at grindlåvens 
gavlvegg skal inngå som en konstruktiv del av den nye konstruksjonen. Regionantikvaren 
skriver at rent statisk er dette en dårlig løsning og kan ha en ødeleggende virkning på den 
antikvariske konstruksjonen. Regionantikvaren finner at forslaget fra søker ikke er forenlig 
med stedets status. Det samme forhold gjelder når det gjelder den øvrige bebyggelse. Han 
skriver videre at før man gir avslag bør det inviteres til et møte med søker for om mulig å 
finne fram til en løsning som er forenlig med stedets status og den planlagte funksjon. 
Regionantikvaren avslutter med at det bør vurderes om søknaden også bør oversendes 
fylkeskommunen til vurdering / behandling.

Søker ble invitert til møte på seksjon byggesak 27.10.11, der også regionantikvaren var med.
Etter møtet ble det sendt inn justerte tegninger. 

Regionantikvaren skrev 01.02.12 en ny uttalelse når det gjelder nye tegninger. I uttalelsen 
skriver han at det i møtet fra hans side ble gitt uttrykk for at han har en positiv holdning til 
tiltaket, men at det er vesentlig at man finner fram til en løsning som ikke vil berøre den 
antikvariske grindkonstruksjonen. Samtidig ble det bedt om en bedre formmessig tilpasning 
til den øvrige antikvariske bebyggelsen samt at tiltaket ble vist i forhold til eksisterende 
terreng. Det ble også påpekt at de statiske forhold, dimensjoner og lignende måtte belyses 
nærmere. Regionantikvaren skriver videre at dessverre er ikke dette etterkommet og at han 
derfor er av den oppfatning at søknaden bør avslås. Han anbefaler igjen at fylkeskommunen 
får søknaden til uttalelse. Regionantikvaren avslutter med at han er åpen for å finne fram til 
en akseptabel løsning for beskyttelse av teknisk utstyr.

Kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune ble bedt om å avgi en uttalelse til søknaden. I 
brev av 01.06.12 skriver de at omsøkt bygning ligger innenfor område merket som 
hensynssone – båndlegging etter kulturminneloven i kommuneplanen. De presiserer at 
området ikke er fredet etter kulturminneloven, og dermed må være båndlagt som 
hensynssone kulturminner / kulturmiljø.
Låven er registrert med nasjonal verneverdi i SEFRAK-registeret (verneklasse A). Den er
oppført ca. 1803 i grindkonstruksjon, med et nyere tilbygg mot nord. Den har i følge
SEFRAK materialet et autentisk interiør der den opprinnelige grunnformen kan sees, og
bygningen har stor verneverdi både på grunn av autentisk byggekonstruksjon og som del
av et større verneverdig kulturmiljø.
Det søkes om å oppføre et tilbygg mot vest. Tilbygget skal blant annet beskytte
tømmersag og steinsag som i dag brukes på plassen. Det er vedlagt tegninger og foto
med søknaden. Tilbygget er tenkt som et åpent halvtak med mål ca. 10X13 meter. Taket
skal tekkes med stålplater.
Regionantikvaren har vært involvert i saken og skriver i sitt notat at tiltaket bør avslås slik
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søknaden foreligger i dag, men at det vil kunne være mulig å finne fram til en akseptabel
løsning.
Fylkesrådmannen, ved kulturseksjonen, vil understreke at tunet har svært høy verneverdi
både på grunn av bygningenes alder og autentisitet og deres sammenheng i kulturmiljøet.
Det er derfor svært viktig at eventuelle nye elementer / tilbygg på eiendommen tilpasses
den verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet som helhet både i form, detaljering og
materialvalg. Omsøkte tiltak synes å være en stor inngripen i tunmiljøet da tilbygget vil bli
tilnærmet like stort som allerede eksisterende låve. Vi er videre skeptiske til bruken av
stålpater på taket i dette miljøet.
På bakgrunn av dimensjoner og materialvalg, samt på bakgrunn av regionantikvarens
uttalelse der han blant annet etterspør bedre dokumentasjon på en rekke ting, vil
Rogaland fylkeskommune frarå Eigersund kommune å gi tillatelse til omsøkte tiltak slik det
foreligger i dag. Vi har imidlertid forståelse for at det er behov for overbygg over tekniske
installasjoner og maskiner, og vi blir gjerne med på en videre dialog om et eventuelt nytt
tilbygg / bygg som kan dekke det gjeldende behov.

13.06.12 avslo byggesakssjefen på delegert myndighet søknaden. Begrunnelsen for 
avslaget var at tiltaket ikke er tilpasset kulturmiljøet i område definert som hensynssone 
kulturminner / kulturmiljø i kommuneplanenes arealdel. Omsøkt tiltak oppfyller ikke plan- og 
bygningslovens krav til visuelle kvaliteter og ivaretakelse av kulturell verdi, jf. §§ 31-1 og 29-
2.

11.07.12 klager Samuel Thengs på vedtaket. I klagen skriver han bl.a. at den eneste fysiske 
kontakten mellom løa og tilbygget er stålplatene på taket som vil bli montert inntil yttertaket 
på løa. Han skriver at regionantikvaren hadde gitt uttrykk for at røde stålplater med 
tradisjonell profil er akseptabelt. Etter møtet med kommunen reviderte han tegningene og 
tegnet inn en kasse rundt steinsaga for lydisolering, samt et plankegjerde mot nord som skal 
stoppe sagsponen fra tømmersaga. Han har fått styrkeberegnet takkonstruksjonen, men han 
sendte ikke disse beregningene til regionantikvaren. Han forsto møtet slik at resten av 
saksbehandlingen var en formalitet. Da det dro ut med tilbakemeldingen fra kommunen, 
satte han i god tro i gang bygging og han har satt opp stålkonstruksjonen, og lagt på bjelker 
og spikerslag. Klager mener at det er en saksbehandlingsfeil at han ikke er informert om det 
interne notatet som regionantikvar Kluge sendte til byggesakssjefen og at han ikke ble 
informert om at søknaden var anket til fylket. Han visste ingenting, skriver han, før han 
mottok vedtaket fra fylket. 

Klager skriver at løa sannsynligvis ble bygget i 1804, og han skriver videre om det 
restaureringsarbeidet som er utført. Han skriver også om bruken av løa. På gården har de 2 
ressurser som de videreforedler og som de er i ferd med å skape en arbeidsplass av: 
trefelling / saging og saging av stein som brukes til forblending. Steinsaga lager så mye støy 
at det er behov for å støyisolere denne av hensyn til omkringliggende boliger. Taket på 
tilbygget må være fritt for stolper og så høyt at man kan kjøre inn traktor med lasteapparat for 
å legge tømmerstokker på sagbenken og for inn- og utkjøring av stein og planker. Taket vil 
ha lite fall, og det er derfor gunstigst med stålplater som har lav vekt og glatte, slik at snøen 
sklir lettere av. Dette er også overkommelig økonomisk, skriver klager.

Klager skriver at deres bruk er en del av et klyngetun som består av 3 bruk der bygningene 
ligger tett. Han beskriver så takflatene på egen løe og naboenes bygninger. Konklusjonen er 
at taktekkingen som er i bruk i dette området er ”både et farge- og typerikt fellesskap”. Han 
beskriver så synligheten av tiltaket fra Fv. 44 som ligger ca 250 m unna, fra gamle 
Tengsveien som ligger ca. 150 m unna og fra tunet. 

Klager mener at dette taket må sees som en frittstående installasjon som er en nødvendig 
del av sagbruket, for å beskytte materialer og mennesker mot været. Han skriver videre at 
halvtaket er helt nødvendig om det skal være mulig å drive aktiviteten om vinteren og bygget 
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vil fremstå som et ”ærlig byggverk som vil tjene de behov som vi har, bygget i 2012 med 
nåtidens materialer med de muligheter og fordeler dette gir, 208 år etter forrige byggverk.” 
Klager kan ikke se hva som kan være alternativet til et ståltak innen de økonomiske rammer 
som en småbruker må forholde seg til. Han forstår ikke nødvendigheten av å problematisere 
dette.

Klager opprettholder sin søknad og han ber om å bli kontaktet og veiledet dersom det er noe 
som er formelt feil eller noe som mangler. Han klager også på det han mener er en klar 
saksbehandlingsfeil, som beskrevet innledningsvis i klagen.

Klager skriver videre at det ikke er så mange måter å bygge et halvtak som ivaretar de behov 
som er nødvendige for dem, og han mener at omsøkte veggløse installasjon vil være så 
minimalistisk og så lite synlig som det er mulig å bygge. Han spør så om hva om det var en 
tårnsilo han søkte om. Han skriver videre at han har besøkt flere fredede tun i Norge, der det 
er bygget nødvendige og moderne driftsbygninger som tårnsilo og redskapshus i umiddelbar 
nærhet. Klager mener at det vil være oppsiktsvekkende om det blir stilt ”fordyrende / 
urealistiske, kulisseaktige og sofistikerte krav som fører til at vi må gi opp prosjektet.” Han 
mener at i denne saken kan det beste fort bli det godes fiende. Vern gjennom bruk er den 
filosofien de har jobbet etter fra første stund, skriver han. 

Klager skriver at av de 3 brukene som ligger i dette tunet, er deres bruk det eneste som er i 
drift nå. Det krever mye arbeid og penger å vedlikeholde bygningene. De er stolte av at de 
har funnet ressurser på gården som det ved videreforedling er bra etterspørsel etter, og som 
er lett omsettelige. Arbeidet med å etablere en arbeidsplass er stilt i bero inntil saken er 
avklart. Sageutstyret står nå ubeskyttet og eksponert for vær og vind. 

Tiltakshaver har fått utarbeidet styrkeberegninger utført av fagkyndig person.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken og klagen er kommet inn innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Saksbehandlingsfeil?
Klager mener at det er begått saksbehandlingsfeil ved at han ikke har fått informasjon om det 
interne notatet som regionantikvaren sendte til byggesakssjefen og at han ikke ble informert 
om at ”søknaden var anket til fylket”. Klager oppfatter også brevet fra Rogaland 
fylkeskommune som et vedtak.

Partene har etter forvaltningslovens § 18 rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 
Dette medfører ikke at all kommunikasjon som forvaltningsorganet har med andre organer 
under saksforberedelsen nødvendigvis må gjennomføres med kopi til alle partene. Det ville i 
enkelte sammenhenger likevel være hensiktsmessig at det ble sendt kopi til søker. På 
forespørsel ville klager fått tiltang til alle sakens dokumenter.

Det medfører ikke riktighet at søknaden er anket til fylket. Det riktige er at Rogaland 
fylkeskommune ble bedt om å avgi en uttalelse til søknaden, noe som er helt i tråd med 
praksis når søknaden gjelder tiltak i område som er vist som hensynssone – båndlegging 
etter kulturminneloven. Brevet fra Rogaland fylkeskommune er ikke et vedtak, men en 
uttalelse med anbefaling.

Saksbehandler konkluderer med at det her ikke foreligger noen saksbehandlingsfeil.

Opplysningene i klagen.
Saksbehandler har, i likhet med regionantikvaren og kulturseksjonen i fylkeskommunen, stor 
forståelse for klagers behov for tak over tømmersag og steinsag og støyisolering av 
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steinsaga. Man finner det underlig at støyisoleringen av steinsaga ikke var med på den første 
søknaden.

Når man er inne i et område som er avsatt til hensynssone – båndlegging etter 
kulturminneloven, er det viktig at det legges vekt på at tiltak ikke skal være i vesentlig strid 
med hensikten med hensynssona.

Både regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune har sagt seg villige til 
å forsøke å finne fram til akseptable løsninger. Byggesakssjefen slutter seg til dette. Dersom 
klager ikke gis medhold, vil byggesakssjefen ta initiativ til et nytt møte med tiltakshaver, 
regionantikvar og kulturseksjonen med sikte på å komme fram til et anbefalt forslag til 
utforming av tilbygget. 

Det anbefales at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser fra 
regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder følgende vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Vedtaket i delegert sak 240/12, 13.06.12, oppheves.

Søker gis tillatelse til å bygge det omsøkte tilbygget på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Bygningen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 2,0 m.
3. Tiltaket plasseres som vist på innsendt situasjonskart.
4. Tegninger innsendt i januar 2012 godkjennes.
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5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
kommunen.

6. Bygningen må ikke tas i bruk før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er gitt. Det 
skal vedlegges innmålte koordinatverdier for tiltakets plassering. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 31-1 og 29-2, jf. 
Kommuneplanen for Eigersund kommune, jf. forvaltningslovens §§ 28 – 36.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

179829
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - påbygg eksisterende låve gnr.49 bnr.4 Samuel 
Thengs,

194836
Oppføring av påbygg til eksisterende låve  gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11

240003 Tengs Nye tegninger.pdf
209321 Situasjonskart og tegninger gnr.49 bnr.4
210588 Vedr. påbygg til eksisterende låve gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, Tengsveien 11
210607 Foto mottatt 27.10.11 - påbygg til eksisterende låve gnr.49 bnr.4
212719 Påbygg til eksisterende låve gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, Tengsveien 11
219055 Situasjonskart/kommuneplan over gnr. 49 bnr. 4 - båndlagt etter lov om kulturminner
232582 Uttalelse påbygg av låve gnr. 49 bnr. 4

233299
Avslag på søknad om tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11

238159 Erklæring om klage vedr. bygging av halvtak gnr. 49 bnr. 4

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

6 I 11.11.2010 Samuel Thengs Situasjonskart og tegninger gnr.49 bnr.4

1 I 09.06.2011 Samuel Thengs
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - påbygg 
eksisterende låve gnr.49 bnr.4 Samuel Thengs,

3 U 11.07.2011 Samuel Thengs
Foreløpig svar - Oppføring av påbygg til 
eksisterende låve  gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11

5 U 24.10.2011 Samuel Thengs
Vedr. påbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 -
Samuel Thengs, Tengsveien 11

8 I 23.01.2012 Samuel Thengs
Foto mottatt 27.10.11 - påbygg til eksisterende 
låve gnr.49 bnr.4

10 U 07.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Ønsker uttalelse - Påbygg til eksisterende låve 
gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, Tengsveien 11

11 X 07.03.2012
Situasjonskart/kommuneplan over gnr. 49 bnr. 4 -
båndlagt etter lov om kulturminner

12 I 01.06.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse påbygg av låve gnr. 49 bnr. 4

13 U 13.06.2012 Samuel Thengs
Avslag på søknad om tilbygg til eksisterende låve 
gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, Tengsveien 11
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14 I 11.07.2012 Samuel Tengs
Erklæring om klage vedr. bygging av halvtak gnr. 
49 bnr. 4

Parter i saken:
            

Rogaland 
fylkeskommune

Kulturseksjonen 4001 STAVANGER

TIL Samuel Thengs Tengsveien 11 4370 EGERSUND

 
Side 323 av 696



 
Side 324 av 696



 
Side 325 av 696



Besøksadresse: Strandgaten 58, 4370 Egersund / Skrivergården Telefon: 51 46 82 26
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 46 82 39
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Jarle Valle

Oppføring av påbygg til eksisterende låve  gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11

Vår ref.: 11/26981 / 11/1329 / GBR-49/4, FA-L42 Dato: 05.10.2011

Saksbehandler: Knut Jan Kluge Telefon: 51 46 82 29 Mobiltelefon:   

E-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Først en beklagelse for at denne ekspedisjon har tatt noe tid. Årsaken til dette er 
ferieavvikling samt sykdom.

Befaring ble foretatt før ferien og synspunkter ble utvekslet med søker.

Tiltaket ligger innenfor det regulerte spesialområde, formål bevaring på Tengs gård og med 
sone I bestemmelser.

Etter hva som fremkommer i søknad samt hva som en kunne se på stedet, er det et reelt 
behov for å etablere en overdekking av maskinene og annet utstyr. Produksjonen, skjæring 
av naturstein, inngår som en økonomisk del av det samlede bruk. 

Bygningen som i størst grad vil bli berørt og som er av høy antikvarisk verdi, er låven. Denne 
er utført som grindkonstruksjon og er meget gammel samt har en stor grad autentisitet. 
Forslaget forutsetter at grindlåvens gavlvegg skal inngå som en konstruktiv del i forbindelse 
med den nye konstruksjon. Rent statisk er dette en dårlig løsning og kan ha en ødeleggende 
virkning på den antikvariske gridkonstruksjon.

Dessverre er forslag til utforming ikke forenlig med stedet status. Det samme forhold er også 
gjeldende relatert til den øvrige bebyggelse.

Før avslag gis bør det inviteres til møte med søker for om mulig å finne frem til en løsning 
som er forenlig med stedets status og den planlagte funksjon. 

Det bør vurderes om tiltaket også bør oversendes Rogaland fylkeskommune til 
vurdering/behandling. 

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Knut Jan Kluge Regionantikvar

Vedr. påbygg til eksisterende låve gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11

Vår ref.: 12/2491 / GBR-49/4, FA-L42 / 11/1329 Dato: 23.01.2012

Saksbehandler: Anne Greibrok Telefon: 51 46 83 06 Mobiltelefon:   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no

Eigersund kommune har den 10.06.11 mottatt søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen 
gnr. 49 bnr. 4. Søknaden gjelder oppføring av påbygg til eksisterende låve. 

Viser til møte med tiltakshaver den 27.10.11 der det ble avtalt at omsøkte tiltak måtte 
bearbeides.

Eigersund kommune har den 09.01.12 mottatt reviderte tegninger.

En ber om regionantikvarens uttale til reviderte tegninger mottatt 09.01.12.

Papirkopi av reviderte tegninger sendes i internposten.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg:
Kopi av reviderte tegninger mottatt 09.01.12.
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Jarle Valle

Påbygg til eksisterende låve gnr.49 bnr.4 - Samuel Thengs, Tengsveien 11

Vår ref.: 12/3784 / 11/1329 / GBR-49/4, FA-L42 Dato: 01.02.2012

Saksbehandler: Knut Jan Kluge Telefon: 51 46 82 29 Mobiltelefon:   

E-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Det henvises til uttalelse fra undertegnede av 05.10.2011 samt senere møte med byggherre 
og byggesak avdelingen.

I møte ble det fra min side gitt uttrykk for en positiv holdning til tiltaket, men det var vesentlig 
å finne frem til en løsning som på ingen måte ville berøre den antikvariske grindkonstruksjon.
Samtidig ble det ytret ønske om en bedre formmessig tilpassing til den øvrige antikvariske 
bebyggelse samt at tiltaket ble vist i forhold til eksisterende terreng. Likeledes ble det påpekt 
at de statiske forhold, dimensjoner og lignende, måtte belyses nærmere.

Dessverre er ikke dette etterkommet og en er av den oppfattning at saken bør avslås. 
Før et eventuelt avslag bør saken oversendes Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, 
for uttalelse.

Imidlertid er en åpen for, om mulig, å finne frem til en akseptabel løsning for beskyttelse av 
det tekniske utstyr.

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar
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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
Miljøavdelingen/Seksjon Byggesak
Postboks 580
4379 EGERSUND 01.06.2012

Deres ref.: Saksbehandler: Guro Skjelstad Saksnr. 12/6468-2
Direkte innvalg: 51 51 66 81 Løpenr. 31983/12

Arkivnr. L42

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.49, BNR.4 - PÅBYGG AV LÅVE -UTTALELSE

Viser til søknad om påbygg på eksisterende låve på gnr. 49, bnr. 4, oversendt oss fra 
Eigersund kommune 07.03.2012. Vi beklager lang saksbehandlingstid grunnet stor 
saksmengde og permisjoner.

Omsøkte bygning ligger innenfor område markert som hensynssone – båndlegging etter 
lov om kulturminner i kommuneplanen. Vi vil presisere at området ikke er fredet etter 
kulturminneloven, og dermed må være båndlagt som hensynssone -
kulturminner/kulturmiljø etter plan og bygningsloven.

Låven er registrert med nasjonal verneverdi i SEFRAK-registeret (verneklasse A). Den er 
oppført ca. 1803 i grindkonstruksjon, med et nyere tilbygg mot nord. Den har i følge 
SEFRAK materialet et autentisk interiør der den opprinnelige grunnformen kan sees, og 
bygningen har stor verneverdi både på grunn av autentisk byggekonstruksjon og som del 
av et større verneverdig kulturmiljø.

Det søkes om å oppføre et tilbygg mot vest. Tilbygget skal blant annet beskytte 
tømmersag og steinsag som i dag brukes på plassen. Det er vedlagt tegninger og foto 
med søknaden. Tilbygget er tenkt som et åpent halvtak med mål ca. 10X13 meter. Taket 
skal tekkes med stålplater. 

Regionantikvaren har vært involvert i saken og skriver i sitt notat at tiltaket bør avslås slik 
søknaden foreligger i dag, men at det vil kunne være mulig å finne fram til en akseptabel 
løsning.

Fylkesrådmannen, ved kulturseksjonen, vil understreke at tunet har svært høy verneverdi 
både på grunn av bygningenes alder og autentisitet og deres sammenheng i kulturmiljøet. 
Det er derfor svært viktig at eventuelle nye elementer / tilbygg på eiendommen tilpasses 
den verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet som helhet både i form, detaljering og 
materialvalg. Omsøkte tiltak synes å være en stor inngripen i tunmiljøet da tilbygget vil bli 
tilnærmet like stort som allerede eksisterende låve. Vi er videre skeptiske til bruken av 
stålpater på taket i dette miljøet. 
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På bakgrunn av dimensjoner og materialvalg, samt på bakgrunn av regionantikvarens 
uttalelse der han blant annet etterspør bedre dokumentasjon på en rekke ting, vil 
Rogaland fylkeskommune frarå Eigersund kommune å gi tillatelse til omsøkte tiltak slik det 
foreligger i dag. Vi har imidlertid forståelse for at det er behov for overbygg over tekniske 
installasjoner og maskiner, og vi blir gjerne med på en videre dialog om et eventuelt nytt 
tilbygg / bygg som kan dekke det gjeldende behov. 

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Kopi:
Regionantikvar Kluge

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Samuel Thengs
Tengsveien 11
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/16850 / 11/1329 / GBR-49/4, FA-L42 Dato: 13.06.12

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Avslag på søknad om tilbygg til eksisterende låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel 
Thengs, Tengsveien 11

Saken gjelder:
Det er den 10.06.11, søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder oppføring av tilbygg til eksisterende låve på eiendom gnr. 49 bnr. 4. Det er ikke 
søkt om dispensasjon. Eksisterende låve er registrert i SEFRAK- registeret (verneklasse A).
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Det er avholdt møte vedrørende utforming av tiltaket den 27.10.11.                                                                                                                                                                          

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder kommuneplanen for Eigersund kommune vedtatt av kommunestyret 
06.06.11. Omsøkt område er i planen vist båndlagt som hensynssone- kulturminner/ kulturmiljø 
etter plan- og bygningsloven. 

Plan – og bygningsloven, aktuelle bestemmelser: 
§ 31-1. Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk
Ved endring av eksisterende byggverk, oppussing og rehabilitering skal kommunen se til at 
historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt 
mulig blir bevart. § 29-2 gjelder tilsvarende. 

§ 29-2. Visuelle kvaliteter

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

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
240/12 Byggesakssjefen delegert 13.06.12
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Ansvarlig søker opplyser i søknad datert 09.06.11:

Uttale fra Regionantikvar datert 23.01.12::
Det henvises til uttalelse fra undertegnede av 05.10.2011 samt senere møte med byggherre 
og byggesak avdelingen.
I møte ble det fra min side gitt uttrykk for en positiv holdning til tiltaket, men det var vesentlig
å finne frem til en løsning som på ingen måte ville berøre den antikvariske grindkonstruksjon.
Samtidig ble det ytret ønske om en bedre formmessig tilpassing til den øvrige antikvariske 
bebyggelse samt at tiltaket ble vist i forhold til eksisterende terreng. Likeledes ble det påpekt
at de statiske forhold, dimensjoner og lignende, måtte belyses nærmere.
Dessverre er ikke dette etterkommet og en er av den oppfattning at saken bør avslås.
Før et eventuelt avslag bør saken oversendes Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, 
for uttalelse. Imidlertid er en åpen for, om mulig, å finne frem til en akseptabel løsning for 
beskyttelse av det tekniske utstyr.

Uttalelse fra Rogaland Fylkeskommune datert 01.06.12:
Viser til søknad om påbygg på eksisterende låve på gnr. 49, bnr. 4, oversendt oss fra
Eigersund kommune 07.03. 2012. Vi beklager lang saksbehandlingstid grunnet stor
saksmengde og permisjoner.
Omsøkte bygning ligger innenfor område markert som hensynssone – båndlegging etter lov 
om kulturminner i kommuneplanen. Vi vil presisere at området ikke er fredet etter
kulturminneloven, og dermed må være båndlagt som hensynssone -
kulturminner/kulturmiljø etter plan og bygningsloven.
Låven er registrert med nasjonal verneverdi i SEFRAK- registeret (verneklasse A). Den er
oppført ca. 1803 i grindkonstruksjon, med et nyere tilbygg mot nord. Den har i følge SEFRAK 
materialet et autentisk interiør der den opprinnelige grunnformen kan sees, og bygningen har 
stor verneverdi både på grunn av autentisk byggekonstruksjon og som del av et større 
verneverdig kulturmiljø.
Det søkes om å oppføre et tilbygg mot vest. Tilbygget skal blant annet beskytte tømmersag 
og steinsag som i dag brukes på plassen. Det er vedlagt tegninger og foto med søknaden. 
Tilbygget er tenkt som et åpent halvtak med mål ca. 10X13 meter. Taket skal tekkes med 
stålplater.
Regionantikvaren har vært involvert i saken og skriver i sitt notat at tiltaket bør avslås slik
søknaden foreligger i dag, men at det vil kunne være mulig å finne fram til en akseptabel
løsning.
Fylkesrådmannen, ved kulturseksjonen, vil understreke at tunet har svært høy verneverdi
både på grunn av bygningenes alder og autentisitet og deres sammenheng i kulturmiljøet.
Det er derfor svært viktig at eventuelle nye elementer / tilbygg på eiendommen tilpasses den 
verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet som helhet både i form, detaljering og
materialvalg. Omsøkte tiltak synes å være en stor inngripen i tunmiljøet da tilbygget vil bli
tilnærmet like stort som allerede eksisterende låve. Vi er videre skeptiske til bruken av
stålpater på taket i dette miljøet.

På bakgrunn av dimensjoner og materialvalg, samt på bakgrunn av regionantikvarens
uttalelse der han blant annet etterspør bedre dokumentasjon på en rekke ting, vil Rogaland 
fylkeskommune frarå Eigersund kommune å gi tillatelse til omsøkte tiltak slik det foreligger i 
dag. Vi har imidlertid forståelse for at det er behov for overbygg over tekniske installasjoner 
og maskiner, og vi blir gjerne med på en videre dialog om et eventuelt nytt tilbygg / bygg som 
kan dekke det gjeldende behov.
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Regionantikvar og Rogaland Fylkeskommune stiller seg positive til tilbygget, men 
utformingen av tiltaket er ikke forenelig med det eksisterende bygningsmiljøet. Det 
oppfordres til videre dialog med regionantikvar og Fylkeskommunen vedrørende utformingen 
av tilbygget ved en eventuell ny søknad. 

Konklusjon. 
Søknaden avslås da utforming av tiltaket ikke er tilpasset kulturmiljøet i området definert som 
hensynssone – kulturminner/kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. Omsøkt tiltak oppfyller 
ikke plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter og ivaretakelse av kulturell verdi §§ 
31-1 og 29-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, avslås søknaden med følgende begrunnelse:
Søknaden avslås da tiltaket ikke er tilpasset kulturmiljøet i et område definert som 
hensynssone – kulturminner/kulturmiljø i kommuneplanens arealdel. Omsøkt tiltak oppfyller 
ikke plan- og bygningslovens krav til visuelle kvaliteter og ivaretakelse av kulturell verdi §§ 
31-1 og 29-2. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og kommuneplan for 
Eigersund.

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.

Behandlingsgebyr:

Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-
1Tilbygg/påbygg 
(pkt a-b) ikke pbl § 
20-2

4137 1 4137 Samuel Thengs

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 117 1053 Samuel Thengs

SUM 5190 Samuel Thengs

Regning for behandlingsgebyr frafaller i sin helhet da behandlingstiden er overskredet. Det vil 
ikke kreves behandlingsgebyr i denne saken. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Knut Jan Kluge Regionantikvar
Rogaland fylkeskommune Kulturseksjonen 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.08.2012
Arkiv: :GBR-92/24, 
GBR-93/55, FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/2170
Journalpostløpenr.:
12/20125

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
118/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland -
Dalane Energi IKS. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Dalane energi IKS har fått tillatelse til å oppføre en nettstasjon på veggrunnen på gnr. 93, 
bnr.55, på Helleland. En nabo har klaget på denne tillatelsen og ber om at stasjonen 
plasseres 3-4 m lenger mot E 39. Den plasseringen som klager ønsker, vil etter 
byggesakssjefen vurdering ikke gi problemer når det gjelder den avstanden fra E 39 som 
vegvesenet krever (15 meter). Det anbefales at klager gis medhold, og at plasseringen som 
det gis tillatelse til blir som vist på vedlagt kart.

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

Rådmannens forslag til vedtak 01.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Geir Mikkelsen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis medhold ettersom den plasseringen av nettstasjonen 
klager ønsker ikke synes å være i strid med tillatelsen som er gitt fra Statens vegvesen og 
heller ikke være til stor ulempe for Dalane energi sammenlignet med den plasseringen 
energiselskapet ønsket.
Det forutsettes at avstanden fra senterlinje veg og til nettstasjonen blir minimum 15 meter.

Vedtaket i delegert sak 241/12 den 12.06.12 opprettholdes, men tillatt plassering er innenfor 
de begrensningene som er vist på saksvedlegg 5, skisse datert 16.07.12.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Plan- og bygningslovens §§ 
20-2 og 21-4, jf. Kommuneplanens arealdel.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
12.06.12 fattet byggesakssjefen på delegert fullmakt vedtak om å gi tillatelse til oppføring av 
2 nettstasjoner på gnr. 93, bnr. 24 og gnr. 93, bnr. 55, på Helleland. Tillatelsen ble gitt til 
Dalane energi IKS. 

02.07.12 klaget nabo Geir Mikkelsen på vedtaket. I klagen skriver han at han tidligere har 
sendt merknad til plasseringen av nettstasjonen i forbindelse med nabovarsel. Han ønsker 
nettstasjonen flyttet 3-4 meter lenger mot øst da den vil ta utsikten hans. Da kan 
nettstasjonen stå helt inn mot hans eiendom og samtidig i skjul bak det store treet. Der 
Dalane energi vil sette nettstasjonen er helt opp i mot et 15 m høyt kastanjetre. Han er 
bekymret for at roten kan bli skadet. Utsikten denne veien mot E 39 er den eneste utsikten 
han har mot veien. Pga av helseproblemer sitter han mye og ser ut om vinteren når det er 
kalt. Det er ikke hyggelig å se inn i en vegg, skriver Mikkelsen. Han kan ikke se noe problem 
med å flytte nettstasjonen slik han ønsker det, bortsett fra at Dalane energi allerede har 
kuttet kabelen.

Klagen inneholder detaljerte medisinske opplysninger, og er derfor unntatt offentlighet. 
Klagen vedlegges derfor ikke saksdokumentene, men all den vesentlige informasjonen i 
klagen er gjengitt ovenfor.

Dalane energi har i samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd fått anledning til å uttale 
seg til klagen.

01.08.12 ble det gjennomført en befaring der både saksbehandler, representant for Dalane 
energi og klager var til stede. Der ble den skissen som er vedlagt saken gjennomgått og 
siktelinjer påvist. Representanten fra Dalane energi ga uttrykk for at den plasseringen som 
var vist på skissen var akseptabel sett fra deres side.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er som nabo part i saken og klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Som et vedlagt kart viser, er det mulig å plassere nettstasjonen minst 15 m fra senterlinja på 
E39 og utenfor den begrensningen som klager ønsker. Dette er om lag 4-5 m nærmere E39 
enn der Dalane energi har skissert stasjonen inn på vedlegg til søknad. 

Denne marginale flyttingen i forhold til omsøkt plassering, vil ikke medføre problemer for 
Dalane energi når det gjelder spenning på strømleveransen i området.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Geir Mikkelsen og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

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

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

231768
Tillatelse til tiltak - 2 nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland -
Dalane Energi IKS

233934 Godkjente situasjonskart
223335 Målskisse
223336 Situasjonskart
239990 Nettstasjon Brualand.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.10.2011 Statens vegvesen
E39 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense 
ved oppføring av to nettstasjoner, gnr. 92 bnr. 24 
og

2 I 21.11.2011 Statens vegvesen
E39 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense 
ved oppføring av to nettstasjoner, gnr. 92 bnr. 24 
og  93 bnr. 55, Helleland

3 I 28.03.2012 Dalane energi IKS Melding om tiltak, nettstasjon gnr. 93 bnr. 55
5 I 29.05.2012 Dalane Energi Situasjonskart gnr. 92 bnr. 24
6 X 12.06.2012 Godkjente situasjonskart

4 U 12.06.2012 Dalane energi IKS
Tillatelse til tiltak - 2 nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 
og gnr. 93 bnr. 55, Helleland - Dalane Energi IKS

8 X 14.06.2012 Godkjente tegninger
7 I 14.06.2012 Dalane Energi AS Tegninger og situasjonskart

9 I 02.07.2012 Geir Mikkelsen
Erklæring om klage - nettstasjon gnr. 92 bnr. 24 
og gnr. 93 bnr. 55

10 U 04.07.2012 Dalane energi IKS
Oversendelse av klage - Nettstasjon - gnr. 93 
bnr. 55, Helleland - Dalane Energi IKS

12 U 26.07.2012 Dalane Energi
Klage nettstasjon - utsettelse av frist - kopi av e-
mail til Dalane energi
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13 I 30.07.2012 Dalane Energi
Klage nettstasjon - utsettelse av frist - foreslår 
befaring

15 I 06.08.2012 Dalane Energi
Kommentarer til klage - nettstasjon gnr. 93 bnr. 
55 - Helleland

Parter i saken:
            
TIL Dalane energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
P Geir Mikkelsen Brualand 14 4376 HELLELAND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Dalane energi IKS

Postboks 400
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/15900 / 11/2170 / GBR-92/24, GBR-93/55, FA-L42 Dato: 12.06.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - 2 nettstasjoner gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland -
Dalane Energi IKS

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 29.03.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av to nettstasjoner på eiendommene gnr. 92 bnr. 24 og gnr. 
93 bnr. 55.
Naboene er varslet og det foreligger merknader fra eier av gnr. 92 bnr. 4.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt 
areal på eiendom gnr. 93 bnr. 55 er i planen vist som offentlig bygning – nåværende. Omsøkt 
areal på eiendom gnr. 92 bnr. 24 er i planen vist som landbruks-, natur- og friluftsområde der 
landbruk dominerer.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
241/12 Byggesakssjefen delegert 12.06.2012

Dalane Energi har blant annet opplyst følgende i skriv datert 28.03.12:
Beskrivelse av anlegget:
For å knytte sammen kabelanlegget som er bygget i forbindelse med prosjekt i Skjebadalen må det 
etableres en nettstasjon. Denne nettstasjonen skal og forsyne naboer i nærheten.
Stasjonen ønskes plassert på Statens Vegvesens grunn og tillatelse er innhentet fra dem.

Systemmessig begrunnelse:
Som nevnt henger dette sammen med kabelanlegg i Skjebadalen. Det vil og ha betydning for å forsyne 
veilys i området. Ved etablering av denne nettstasjonen vil Dalane energi kunne rive litt over 1 km gammel 
høyspennings luftlinje bygget i 1951. I tillegg vil deler av lavspennings luftnett i området fjernet.

Ytterligere opplysninger av interesse vedr. tiltaket:
Tiltaket må ses i en større sammenheng da vi kan rive gammelt luftnett fra Helleland til Ualand når vi får 
knyttet dette sammen med andre pågående prosjekter. Det er derfor av vesentlig interesse for Dalane 
Energi å få utført tiltaket så raskt som mulig. 
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Statens Vegvesen har i skriv datert 21.11.11 på vilkår gitt dispensasjon fra veglovens § 29 om 
bygging nærmere fylkesveg enn 50 meter. Vegvesenet har lagt vekt på Dalane Energi sin faglige 
vurdering av mulige alternative plasseringer og vilje til å ta ansvar for kostnader ved flytting.

Hjemmelshaver til naboeiendommen gnr. 92 bnr. 4, Geir Mikkelsen har følgende merknad til 
tiltaket:
Som eier av gårdsnr. 92 bruksnr. 4 i Eigersund kommune vil jeg med dette komme mine synspunkter på 
bygging avnettstasjon på gårdsnr. 92 bnr. 55. Nettstasjonen vil bli plassert rett utenfor vinduene hvor den 
eneste utsikten min finnes.
Det vil skjemme ut helhetsinntrykket av eiendommen og dermed verdinedsettelse.
Er ikke snakk om noen form for valg, da dere skriver at tillatelse er gitt av Vegvesenet. Trodde at regel om 
4 m var lov.
Der finnes flere plasser her på Brualand hvor nettstasjon kan plasseres, hvor den ikke vil skjemme ut.
Jeg er ikke interessert i å ha den helt oppi min eiendom.

Til dette har Dalane Energi anført i skriv datert 28.03.12:
Dalane Energi har vurdert andre løsninger på grunn av innsigelse fra en nabo, men på grunn av avstander 
til kunder kan ikke nettstasjonen trekkes lenger bort fra dem. Spenningsfallet vil da bli så stort at vi vil få 
problemer i forhold til forskrift om leveringskvalitet.

Kommunen kan etter plan- og bygningslovens § 29-4 3. ledd bokstav b, godkjenne at byggverk 
plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter ved oppføring av mindre tiltak.
Omsøkt nettstasjon ønskes plassert 1 meter fra nabogrense og 10 meter fra bolig på 
eiendommen gnr. 93 bnr. 55.
Sterke samfunnsmessige interesser gjør seg gjeldende og synes å veie tyngre enn den ulempen 
som naboen må tåle av redusert utsikt.
Omsøkt tiltak er ca. 4 m² og er ca. 2 meter høyt. I tillegg plasseres tiltaket med en vinkel som gjør 
ulempen for naboen mindre.
Det legges avgjørende vekt på at nettstasjonen ikke kan plasseres lengre bort fra eiendommen 
på grunn av spenningsfall.
Omsøkt plassering godkjennes på slik bakgrunn.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med bestemmelser i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. 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.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4 og 
kommuneplanens arealdel.

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.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Andre 
mindre tiltak

2636 1 2636 Dalane energi IKS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Geir Mikkelsen Brualand 14 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.08.2012
Arkiv: :GBR-13/886, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/818
Journalpostløpenr.:
12/17174

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
119/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, Lyngtangen 17. 
Søknad om rammetillatelse. Dispensasjonssøknad.
  

Sammendrag:
Det er kommet inn søknad om en atskillig mindre brygge enn den som det ble gitt avslag for i 
2010. Det anbefales at Planteknisk utvalg stiller seg positiv til en dispensasjon og at 
søknaden sendes på høring til aktuelle statlige og regionale myndigheter.

Saksgang:
Søknaden behandles først av Planteknisk utvalg. Dersom søknaden avslås, er det klagerett 
på vedtaket. Hvis Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon, sendes søknaden på høring til 
berørte statlige og regionale myndigheter før søknaden behandles på ny i Planteknisk utvalg.

Rådmannens forslag til vedtak 15.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen for oppføring av brygge, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at dispensasjon blir gitt. 
Når det gjelder fordeler og ulemper ved en dispensasjon, vises det til saksforelegget.

Før endelig avgjørelse av søknaden, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Reguleringsplan for 
Hestnes Øst – Lyngtangen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I sak 146/10, den 16.11.10, behandlet Miljøutvalget en søknad om oppføring av brygge, og 
fattet følgende enstemmige vedtak:
”Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke 
foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra formål i 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen. Søknaden om oppføring av brygge som 
omsøkt avslås derfor. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31-1 og 
gjeldende reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen.”

Andre opplysninger / fakta i saken:

 
Side 358 av 696



2

02.04.11 sendte Petter E. Seglem inn søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen for oppføring av brygge,  på vegne av Arne 
Rogstad:

Eiendommen er i sin helhet regulert til byggeområde for boliger. Sjøen utenfor eiendommen 
er regulert til friluftsområde i sjø.

Det er nå en atskillig mindre brygge det søkes om enn den som ble avslått i 2010. Den da 
omsøkte brygga gikk i hele eiendommens lengde i strandsonen og hadde en bryggefront på 
om lag 20 m lengde. Bryggefronten var omsøkt 4,5 m fra land.

Den brygga som det nå søkes om, er kun 7 m lang og 3 m ut fra land. Avstanden fra 
nabogrensen er ikke oppgitt. I samråd med tiltakshaver legges det til grunn at brygga 
kommer minst 4,0 m fra nabogrensen.

Det er sendt ut nabovarsel som også inneholdt dispensasjonssøknaden. Det er ikke kommet 
inn merknader fra naboer.

For at det skal kunne gis dispensasjon fra reguleringsplanen, krever plan- og bygningslovens 
§ 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Dessuten må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksbehandlers vurderinger:
Terrenget på den aktuelle eiendommen ned mot sjøen er så bratt, at det ikke er egnet for å 
bygge en brygge som ikke stikker ut i sjøen, uten store terrenginngrep. Dessuten er sjøen så 
grunn her, at man er nødt til å bygge bryggekanten noen meter ut i sjøen for å kunne legge til 
med en båt her.

En dispensasjon til å bygge inntil 3,0 m ut i sjøen / det området som på reguleringsplanen er 
vist som friluftsområde i sjø, vil ikke medføre at verken den bestemmelsen det dispenseres 
fra eller lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordeler ved å gi dispensasjon:
1. Eier får bygge en tjenlig brygge på egen eiendom.
2. Brygga kan bygges uten at det gjøres vesentlige terrenginngrep.
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Ulempe:
1. Friluftsområde sjø blir marginalt mindre, men sjøen er her så grunn at man ikke kan 

bevege seg med annet enn kano inn mot stranda.

Det er gitt flere dispensasjoner til å bygge brygger ut i område regulert til friluftsområde sjø i 
nærheten og innenfor samme reguleringsplan.

Etter saksbehandlers syn er fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene samlet 
sett, slik at dispensasjon kan gis, samtidig som likebehandlingsprinsippet tilsier at 
dispensasjon bør gis i dette tilfellet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen for oppføring av brygge, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at man vil avslå søknaden med følgende begrunnelse:
Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene samlet sett. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Reguleringsplan for 
Hestnes Øst – Lyngtangen.

Vedtaket kan påklages av partene.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
170618 Søknad om rammetillatelse - oppføring av brygge gnr. 13 bnr. 886, Lyngtangen 17
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170621 Søknad om dispensasjon
170626 Tegning
170627 Situasjonskart
233925 Hestnes Øst - Lyngtangen Reguleringsplan, utsnitt.pdf
233927 Hestnes Øst- Lyngtangen, tittelfelt.pdf
233929 Hestnes Øst - Lyngtangen Reguleringsbestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.04.2011 Petter E. Seglem
Søknad om rammetillatelse - oppføring av brygge 
gnr. 13 bnr. 886, Lyngtangen 17

2 I 15.09.2011 Arne Rogstad
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - etterlyser status på 
søknaden

3 U 23.09.2011 Arne Rogstad
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, 
Lyngtangen 17. Foreløpig svar.

4 I 29.02.2012 Arne Rogstad
Søknad om forlengelse av tillatelse til oppføring 
av brygge gnr. 13 bnr. 886 - Lyngtangen 17

5 U 12.06.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, Lyngtangen 17. 
Søknad om forlengelse av tillatelse etter at 
ferdigattest er gitt.

7 I 18.06.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Svar på brev vedr. gnr. 13 bnr. 886 - Arne 
Rogstad, Lyngtangen 17

8 U 22.06.2012 Petter E. Seglem
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, 
Lyngtangen 17.

9 I 30.06.2012 Petter E. Seglem Ad dispensasjonssøknad brygge gnr.12 bnr.886

10 U 04.07.2012 Petter E. Seglem
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, 
Lyngtangen 17. Mur.

11 U 04.07.2012 Hellvik Hus AS
Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, 
Lyngtangen 17. Mur.

Parter i saken:
            
TIL Arne Rogstad Lyngtangen 17 4370 EGERSUND

Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4370 EGERSUND
SØK Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4370 EGERSUND

 
Side 361 av 696



 
Side 362 av 696



 
Side 363 av 696



 
Side 364 av 696



 
Side 365 av 696



 
Side 366 av 696



 
Side 367 av 696



 
Side 368 av 696



 
Side 369 av 696



 
Side 370 av 696



 
Side 371 av 696



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
12/21572

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
120/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

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

Sammendrag:
Miljøutvalget ga i møte den 20.01.09 som sak M-019/09 tillatelse til oppføring av naust på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 2050.
Det er i skriv mottatt her 06.02.12 søkt om endring av tillatelse. Endringen gjelder 
fasadeendring som omfatter ett takvindu og dør i første etasje i fasade mot sør-øst.
På grunn av omfattende politisk befatning med det omsøkte naustet, legges søknaden om 
endring frem for planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet den 20.01.09 følgende vedtak som sak M-019/09:
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.
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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 fattet den 30.08.11 følgende vedtak som sak M-146/11:
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 fattet den 17.01.12 følgende vedtak som sak PTU-005/12:
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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Følgende orientering ble forelagt planteknisk utvalg i møte 12.06.12 som orientering 45/12:
Byggesakssjefen orienterte om at det er innkommet forandringer på fasader til noen naust. Kan 
byggesakssjefen avgjøre/godkjenne disse endringene, eller vil utvalget behandle sakene?

Planteknisk utvalg var enige i at dette var noe byggesakssjefen kunne avgjøre selv.

Klage på planteknisk utvalgs vedtak av 17.01.12 som sak PTU-005/12 vedrørende ilagt 
overtredelsesgebyr ligger fremdeles til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av plan- og bygningslovens § 29-2 at alle tiltak skal etter kommunens skjønn 
inne ”gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 

 
Side 373 av 696



3

naturlige omgivelser og plassering”. Dette betyr med andre ord at et naust skal se ut som et
naust.
Skjønnsvurderingen bestemmelsen legger opp til har medført at det ofte har oppstått tilfeller 
der ”naustets” utforming har beveget seg for langt mot en ”hytte”. Dette har også vært 
kjernen i kommunens oppfølgning av omkringliggende naustbebyggelse på Lyngtangen. 

Den foreliggende søknaden om endring gjelder innsetting av takvindu og dør i første etasje. 
På grunn av at naust naturlig nok plasseres i værutsatte omgivelser har det historisk vært lite 
bruk av takvindu. I dag bygges imidlertid naust med en helt annen standard i tillegg til at 
takvinduer har høyere kvalitet som tåler større påkjenninger. En kan derfor vanskelig 
kategorisk avvise all bruk av takvinduer. 
Det omsøkte takvinduet i dette tilfellet er av beskjeden størrelse og vil dermed ikke endre 
bygningens uttrykk i utilbørlig grad. Det er også tillatt innsatt takvindu på omkringliggende 
naustbebyggelse, blant annet på eiendommen gnr. 13 bnr. 641.
En finner på slik bakgrunn at omsøkt takvindu bør tillates.

Den omsøkte døren skal settes inn på et plan det allerede finnes adkomst inn til bygget. 
Rådmannen kan likevel se behovet for en mer praktisk dør ved vanlig bruk av naustet enn 
portene i fasade mot sjøen. Utformingen på døren synes kurant.
En finner på slik bakgrunn at omsøkt dør bør tillates.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å godkjenne søknaden om endring av 
tillatelse/fasadeendring.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen ikke har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust.

Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 21-4, 29-2 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213825 Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3
213826 Oversendelsesbrev
213829 Fasadetegning
213830 Plantegning
184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf
178825 Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. oppføring av naust - Gnr. 
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13 bnr. 2050, Lyngtangen 3
184916 Fasade og plantegninger godkjent av MU 200109.pdf

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

27 I 12.03.2012 Adv. Eyolf Lund Fortsatt klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 
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2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

29 U 30.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

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

30 I 14.05.2012
Fylkemannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven, overtredelsesgebyr gnr. 13 bnr. 
2050

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: 22.07.2011
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
11/17350

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
146/11 Miljøutvalget 30.08.2011

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

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

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

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

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

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

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

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

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

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

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

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

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

M-146/11 Vedtak:

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

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

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

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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

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

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

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

20.01.2009 Miljøutvalget - Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

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

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

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

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

Vedtaket er enstemmig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

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

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

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

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

157087 2552420_Foto.pdf

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

184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

Parter i saken:
            
SØK Eger Bygg AS Postboks 211 4379 EGERSUND
TIL Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-45/2, GBR-
45/34, GBR-45/51, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2258
Journalpostløpenr.:
12/21307

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
121/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 -
Eigersund kommune, Svanevassveien 68
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 02.11.11 søkt om fradeling av parsell til ny bruksenhet på ca. 16.000 
m² fra eiendommen gnr. 45 bnr. 2,34 og 51. Parsellen skal brukes til aktivitetssenter for 
Norges Røde Kors.
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF) og delingen forutsetter dermed dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel.
Saken er forelagt Fylkesmannen i Rogaland som fraråder dispensasjon.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Saken er avhengig av behandling etter jordloven. 
Kommunen er inhabil i denne vurderingen og saken vil bli oversendt til Fylkesmannen i 
Rogaland for behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.11.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og fradeling av parsell på ca. 16.000 m² fra eiendommen gnr. 45 
bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet til landbruks-, 
natur- og friluftsområde da områdene fremstår som naturlig tilhørende den historiske og 
planlagte bruken av områdene. Landbrukshensyn gjør seg i liten grad gjeldende her.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da den vil medføre en mer 
hensiktsmessig bruk av bygningsmassen og områdene for øvrig i tråd med eiendommens 
beskaffenhet.

Søknad om deling godkjennes som omsøkt.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Om hensynssone landbruk heter det i kommuneplanens § 3 e.:
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Innenfor hensynssonen landbruk, tillates ikke tiltak som kan forringe eller føre til driftsulemper for 
jordbruks-områdene – tradisjonell landbruksdrift. Hensynssonen omfatter store, sammenhengende 
jordbruksarealer av høy kvalitet. Hensynssonen omfatter store, sammenhengende jordbruksarealer av 
høy kvalitet.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført:
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Fylkesmannen i Rogaland har kommet med følgende uttalelse i skriv av 21.02.12:

Landbrukssjefen i Eigersund kommune har kommet med følgende uttalelse i skriv av 
18.07.12:
Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 16 dekar fra Bakkebø gård gnr./bnr. 45/2, 34 og 51. 
Omsøkt areal og bygninger ønskes solgt til Norges Røde Kors.

Omsøkt parsell på ca. 16 dekar er avsatt til LNF-L område på kommuneplanens arealdel, dvs. et viktig 
jordbruksområde. Parsellen består av ca. 1,5 dekar med fulldyrket jord, 1,8 dekar med annet areal 
(inkluderer sauehus + grisehus), 5,7 dekar med annet areal (inkluderer Røde kors hus og hage) og ca. 
7 dekar med skog (arboret).

En finner at Røde Kors huset med hage og arboretet hører naturlig til et areal som kan fradeles og 
overtas av Røde kors.

Arealer med sauehus og grisehus burde ideelt sett blitt nyttet til landbruksformål. Nå er det slik at 
bygningene er kondemnerbare og vurdert uegnet for landbruk. Det kan da være mer fornuftig at Røde
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kors overtar bygningene og nytter disse til lager. Arealet på ca. 1,5 dekar med fulldyrket jord burde 
beholdes av Bakkebø gård og leies bort til nabobruk med behov for mer grovfôr.

Bakkebø gård, gnr./bnr. 45/2, 34 og 51 har totalt 1098,9 dekar, hvorav 116,9 dekar fulldyrket jord, 3,6
dekar overflatedyrket jord, 152,6 dekar innmarksbeite, 352,5 dekar med skog og 469,3 dekar med 
annet areal.

Saksbehandlers vurderinger:
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Ordvalget innebærer 
at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 
(2007-2008). Spørsmålet blir dermed om hensynene bak formålet til landbruks-, natur- og 
friluftsområde blir vesentlig tilsidesatt.

Jordvern er et viktig hensyn som bør veie tungt i vurderinger etter plan- og bygningsloven. 
Omsøkt deling vil medføre en fragmentering av de omkringliggende landbruksområdene og 
dermed gjøre utnyttelsen av disse områdene noe mer vanskelig. Fragmenteringen kan også i 
seg selv føre til et større press til å tillate annen bruk av disse områdene.
I tillegg er det i seg selv uheldig med all tap av fulldyrket jord.

Selv om momenter som ikke ligger innenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde 
bare unntaksvis kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering, synes det å være grunnlag 
for det i dette tilfellet. 
Området tilhørte tidligere Norges Røde Kors og en søker nå å tilbakeføre hjemmel og 
aktivitet til det som var tilfellet frem til 1984. 
Særlig for området rundt leilighetsbygget og skogen/arboretet vil landbrukshensyn i liten grad 
gjøre seg gjeldende. Disse områdene er ikke driftet som landbruk i dag og er heller ikke 
umiddelbart egnet til dette. Områdene fremstår i dag som naturlig tilhørende Norges Røde 
Kors sin tidligere bruk av området.

Hva gjelder området med ca. 1,5 dekar fulldyrket jord vil det være naturlig å se det hele 
omsøkte området under ett. For å kunne utnytte eksisterende bygningsmasse og de øvrige 
områdene best mulig, bør også området med ca. 1,5 dekar fulldyrket jord fradeles. 

Rådmannen kan etter dette ikke se at dispensasjonen vil tilsidesette hensynene bak LNF-
formålet i vesentlig grad.

Det neste spørsmålet blir dermed om fordelene med dispensasjonen er klart større enn 
ulempene. 

Alle dispensasjoner fra kommuneplanen vil medføre en viss uthuling av planen som 
styringsverktøy og det er som regel å foretrekke at tiltak i strid med plangrunnlag blir vurdert i 
en helhetlig prosess på kommune- eller reguleringsplannivå.

Rådmannen finner likevel ikke å legge avgjørende vekt på dette da dispensasjonen i forhold 
til berørte hensyn og kompleksitet for øvrig fremstår som oversiktlig. En finner det på slikt 
grunnlag heller ikke hensiktsmessig å gi en midlertidig dispensasjon i påvente av en senere 
revidering av kommuneplanen.

Det vesentligste av det omsøkte området hører naturlig til aktiviteten og Norges Røde Kors 
sine interesser for øvrig. Selv om området ble overlatt til Eigersund kommune har den 
historiske bruken av området fortsatt. Fradelingen av den fulldyrkede jorden vil også ha stor 
betydning for fremtidig bruk.

Rådmannen finner med dette at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene.
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen i forhold til plan- og bygningsloven.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.11.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og fradeling av parsell på ca. 16.000 m² fra eiendommen gnr. 45 
bnr. 2, 34 og 51 og har funnet at det ikke kan gis dispensasjon som omsøkt da hensynene 
bak formålet til landbruks-, natur- og friluftsområde vil bli vesentlig tilsidesatt. 
Omsøkt område er i kommuneplanen vist som hensynsområde for landbruk. Fradelingen vil 
føre til en fragmentering av landbruksområdene samtidig som området fremstår som 
drivverdig.

Dispensasjon kan dermed ikke gis.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
199599 Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 45 bnr. 2, 34, 51
199600 Situasjonskart
199601 Kart

199602
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av del av gnr. 
45 bnr. 2

199603 Røde Kors Aktivitetssenter, Svanevatn - prosjektbeskrivelse

218749
Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av del av 
gnr. 45 bnr. 2

238826
Vedr. fradeling av en parsell på ca. 16 dekar fra gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 - Bakkebø 
gård

240544 Utsnitt kommuneplankart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.11.2011 Eigersund kommune
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning 
gnr. 45 bnr. 2, 34, 51

2 U 18.11.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - Rekvisisjon av kartforretning 
gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Svanevassveien 68

3 I 21.02.2012 Fylkesmannen i Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra 
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Rogaland kommuneplanen for fradeling av del av gnr. 45 
bnr. 2

6 X 07.08.2012 Utsnitt kommuneplankart

Parter i saken:
            

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

P Røde Kors 
Aktivitetsenter 
Svanevatn

Hovebakken 1 4306 SANDNES
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Tom Grøsfjell Rådgiver

Vedr. fradeling av en parsell på ca. 16 dekar fra gnr./bnr. 45/2, 34 og 51 -
Bakkebø gård

Vår ref.: 12/20344 / GBR-45/2, GBR-45/34, GBR-45/51, FA-L33 / 
11/2258

Dato: 18.07.2012

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Telefon: 51 46 10 32 Mobiltelefon:   

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 16 dekar fra Bakkebø gård gnr./bnr. 45/2, 34 og 
51. Omsøkt areal og bygninger ønskes solgt til Norges Røde Kors. 

Omsøkt parsell  på ca. 16 dekar er avsatt til LNF-L område på kommuneplanens arealdel, 
dvs. et viktig jordbruksområde.  Parsellen består av ca. 1,5 dekar med fulldyrket jord, 1,8 
dekar med annet areal (inkluderer sauehus + grisehus), 5,7 dekar med annet areal 
(inkluderer Røde kors hus og hage) og ca. 7 dekar med skog (arboret). 

En finner at Røde Kors huset med hage og arboretet hører naturlig til et areal som kan 
fradeles og overtas av Røde kors.  

Arealer med sauehus og grisehus burde ideelt sett blitt nyttet til landbruksformål.  Nå er det 
slik at bygningene er kondemnerbare og vurdert uegnet for landbruk. Det kan da være mer 
fornuftig at Røde kors overtar bygningene og nytter disse til lager. Arealet på ca. 1,5 dekar 
med fulldyrket jord burde beholdes av Bakkebø gård og leies bort til nabobruk med behov for 
mer grovfôr.   

Bakkebø gård, gnr./bnr. 45/2, 34 og 51 har totalt 1098,9 dekar, hvorav 116,9 dekar fulldyrket 
jord, 3,6 dekar overflatedyrket jord, 152,6 dekar innmarksbeite, 352,5 dekar med skog og 
469,3 dekar med annet areal.  

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
12/21574

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
122/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 22.03.11 søkt om dispensasjon fra formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens § 3 om byggeforbud nærmere vassdrag enn 50 meter.
Det er tidligere søkt om utvidelse, men Formannskapet avslo denne søknaden den 11.02.09 
som sak FS-023/09. Omsøkt tiltak er revidert og redusert i forhold til tidligere søknad.
Søknaden ble mottatt før 06.06.11 og dagjeldende kommuneplan legges derfor til grunn ved 
behandlingen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir saken oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale før endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt ombygging/ 
utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, natur- og friluftsområde og 
byggeforbud langs vassdrag.
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet. 

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet fattet den 11.02.09 som sak FS-023/09 følgende vedtak:
1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra Fylkesmannen i Rogaland 
sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke 
foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens tillatelse, jamfør 
pbl. §§ 93- 95.
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3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 15.06.1982. Med hjemmel i 
pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av tiltaket som overskrider bebygd areal til
originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Formannskapets vedtak ble påklaget av tiltakshaver. Klagen ble behandlet av formannskapet 
den 18.06.09 som fattet følgende vedtak som sak FS-086/09:
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte tegninger 
datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge.

Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør
forvaltningslovens § 33.

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet kommunens vedtak den 04.11.09.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden ble mottatt her 22.03.11 og behandles derfor etter dagjeldende kommuneplan, 
vedtatt av kommunestyret 17.09.07. Området er i kommuneplanens arealdel vist som 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Det fremgår av kommuneplanens § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere vassdrag enn 50 meter.

Det fremgår av kommuneplanens § 4-3:
Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. Unntaket er tomter som 
ligger:

1. Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
2. Høyere enn 600 m.o.h.
3. Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
4. I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd areal 
under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 skal 
sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:

1. Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til hovedbygget enn 
ved tilbygg.

2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Kommuneplanens § 4-3 kommer ikke til direkte anvendelse da omsøkt eiendom ligger 
innenfor 100- metersbeltet fra vassdrag. Bestemmelsen anses likevel som retningsgivende.

Det opplyses i søknaden:
Da det i sin tid ble søkt om oppføring av bygningen fikk en tillatelse til å føre opp en bygning med 
grunnflate 24 m².
Bygningen som ble oppført på 20 m².
På ene siden av bygningen var satt op et haltak for lagring av ved.

Båthuset ble påbygd uten å søke (jfr. tidligere sak). Da det ble søkt om tiltaket fikk en avslag på dette.
Noen av begrunnelsene var at det var for prangende i terrenget og at det var for mye vinduer i 
gavlene, og at bygningen måtte tilbakeføres til opprinnelig (24 m²).

I det omsøkte prosjekt er det gjort følgende endringer i henhold til det som er bygd:
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 Det innbygde vedskjul er fjernet.
 Taket er senket.
 Vinduer er tatt bort.

Tiltaket vil etter dette ikke virke prangende eller være til mer sjenanse enn det originale båthus.

Som begrunnelse for dispensasjon anføres det:
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens § 4.3 samt § 6 hva gjelder bebyggelse i LNF-
område/ byggetiltak nærmere vassdrag enn 50 m.

En har tidligere fått avslag på søknad om tiltaket.
Det kom da innsigelser på at tiltaket ble for dominerende.

Følgende endringer er gjort:
 Tilbygg mot vest (et gammelt vedskjul) er tatt bort. Dette har samme areal som tilbygget for 

båtopptrekk.
 Mønehøyden er senket med 0,7 m.
 Takvinkel er den samme som for fritidsbolig.
 Vinduer i gavl er fjernet.

Deler av båthuset er overbygg av båtplass.

En ønsker å ha båten (plast trøbåt) samt noen kanoer liggende under tak om vinteren.
Videre er det ønske om å ha noen redskaper hengende her.

Det opplyses videre:
Hytten på eiendommen skal ikke endres. Denne har en BYA på 104 m² og en BRA på 98 m².

Det angjeldende båthus hadde et BYA på 20 m² og et BRA på 18 m².

Båthuset ble begynt påbygd uten søknad. Bygging ble stanset og søknad innsendt.
På dette tidspunkt var BYA 35 m² og BRA 28 m².
Denne søknad ble avslått.

Arealer for båthus i angjeldende søknad er:
BYA 20 m²
BRA 18 m²

I skriv datert 06.05.11 er det spesifisert:
Viser til deres brev datert 06.04.11 der dere ber om redegjørelse for bebygd areal for 
båthus/bod/redkapshus.

Bebygd areal er 48 m².
28 m² som jeg har oppgitt er bruksareal.
Legger ved snittegning av bygget.

Intensjonen med bygget er at jeg nå får et tak over sykkelbåten, kanoer osv. bygget ellers skal romme 
redskap, ved, samt lagring av hagemøbler og lignende.

Det står et bygg fra før i strandsonen. At jeg nå får tak over båten + takoverbygg skulle ikke hindre 
ferdselen i strandsonen mer enn før.

Jeg mener også at jeg har fulgt de råd og ønsker som er blitt gitt fra kommunens side.

Det kan videre opplyses at det i senere tid er gitt dispensasjon til oppføring av ny hytte på gbr 101/21 
og påbygg av hytte på gbr 103/10.
Begge disse hyttene ligger i strandsonen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen kan ikke se at opplysninger vedrørende arealer medfører riktighet. Så vidt en 
kan se vil bebygd areal og bruksareal ut fra innsendte tegninger være ca. 47 m². I forhold til 
tidligere avslått søknad er bruksareal redusert med ca. 19 m².
Eksisterende bebyggelse på eiendommen er ca. 96 m² bruksareal. Med dispensasjonen vil 
bebyggelsen være ca. 119 m².
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Den foreliggende dispensasjonsvurderingen vil langt på vei være den samme som førte til 
formannskapets avslag i 2009. Siden da har det imidlertid kommet en ny plan- og 
bygningslov.
Foreliggende dispensasjon må vurderes på selvstendig grunnlag ut fra gjeldende lovverk og 
den anførte begrunnelsen for dispensasjon.

Det kan ifølge plan- og bygningslovens § 19-2 ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). Spørsmålet blir dermed om 
hensynene bak formål LNF- formålet i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens 
bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag blir vesentlig tilsidesatt.

De hensyn bestemmelsene blant annet er ment å ivareta er å sikre allmennheten tilgang til 
vassdragsområder til friluftsformål. 
Bebyggelse langs vassdrag vil som regel få en privatiserende effekt både på land og i vann 
ved at folk vil kvie seg for det de oppfatter som å trenge seg inn i andres privatsfære. 

Det ble i 2010 gitt dispensasjon til fradeling av eiendom til fritidsformål på eiendommen gnr. 
101 bnr. 21 som ligger like ved omsøkt eiendom. En kan dermed vente seg at område vil bli 
enda mer privatisert innen kort tid. En eventuell dispensasjon på omsøkt eiendom kan også
skape forventninger om at det en liberal dispensasjonspraksis.
Ingen områder i tilknytning til Eigelandsvatnet er omfattet av en reguleringsplan, men presset 
fra fritidsbebyggelsen i området synes å bli tyngre. Det bør derfor prøves å begrense 
bebyggelsen gjennom dispensasjoner. 

Naust på ca. 47 m² er stort og overstiger også tillatt størrelse i ny kommuneplan som åpner 
for naustbebyggelse opp til 30 m².
Det er godkjent et båthus på ca. 24 m² på eiendommen og i sammenheng med at det ble gitt 
tillatelse til tilbygg på fritidsboligen i 1998, kan en vanskelig se at eventuelle lagringsbehov 
ikke kan løses innenfor eksisterende bygningsmasse.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

En dispensasjon vil undergrave kommuneplanen som styringsverktøy og vil kunne gi en 
uheldig presedensvirkning både for omkringliggende eiendommer, men også lignende 
hytteeiendommer andre steder i kommunen. Vern av områder langs vassdrag har historisk 
blitt sett på som mindre viktig og kritisk enn vern av 100- metersbeltet langs sjø. I den nye 
plan- og bygningsloven er det derfor nå inntatt i lovens § 1-8 at det også skal være 
byggeforbud langs vassdrag. En må i den anledning legge terskelen for dispensasjoner 
høyere enn det som tidligere har vært tilfelle.

Selv om båthuset er redusert i forhold til tidligere søknad synes det fortsatt å bli utilbørlig 
dominerende sett fra vannsiden og vil bidra til å bryte opp sammenhengen i naturlandskapet.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
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Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjon i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak avstandsbestemmelsen.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål i 
kommuneplan og kommuneplanens § 3 om byggeforbud samt oppføring av tilbygg på båthus 
på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og har funnet å anbefale dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra da……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
240943 Godkjente tegninger eksisterende båthus
240941 Utsnitt kommuneplan

166005
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

166006 Informasjonsskriv fra DKT eiendom
166008 Dispensasjonssøknad
166010 Situasjonskart
166011 Skriv vedr. arealer
166012 Fasadetegning
166013 Plantegning

53288
Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse av båthus/bod gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

66316
Klage på Formannskapets vedtak - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

173938 Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486
173939 Tegning
240946 Tegninger avslått av Formannskapet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten
Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

6 U 25.02.2009 Magne Gravdal
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

7 I 12.03.2009 Magne Gravdal
Erklæring om klage utbedring/utvidelse 
redskapshus vedtaksdato 11.02.09

9 I 28.05.2009 Magne Gravdal Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16

10 U 10.08.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av Formannskapets vedtak - Klage 
på Formannskapets vedtak- Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

11 I 18.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og
bygningsloven - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

12 I 04.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Endelig vedtak - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

13 I 16.12.2009 Kystbygg AS
Søknad om tillatelse til enkle tiltak - utbedring og 
tilbygg eksisterende båthus gnr. 103 bnr. 16, 
Møgedalsveien 486

14 U 11.10.2010 Kystbygg AS
Vedrørende søknad om utbedring av 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

15 I 14.03.2011 Kystbygg AS
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

16 U 06.04.2011 Kystbygg AS
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

17 I 06.05.2011 Magne Gravdal
Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486

18 I 04.07.2012 Kystbygg AS
Forespørsel vedr. gnr. 103 bnr.16, 
Møgedalsveien 486

22 X 12.08.2012 Tegninger avslått av Formannskapet
21 X 12.08.2012 Godkjente tegninger eksisterende båthus
20 X 12.08.2012 Utsnitt kommuneplan

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
TIL Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.02.2009
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
09/974

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

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

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
023/09 Formannskapet 11.02.2009

Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse 
av båthus/bod gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

Sammendrag:
Magne Gravdal søker den 21.07.08 om dispensasjon for utvidelse av eksisterende 
båthus/bod på eiendommen gnr. 103 bnr.16. Bygningsrådet godkjente den 15.06.82 et 
båthus /bod på 24 m². Det søkes nå om en utvidelse som vil medføre at bygget får et 
bruksareal på ca 62 m². Bygget får karakter av en fritidsbolig
Søker startet arbeidet med utbedringen av båthuset i 2007 og ble først klar over søknadsplikt 
i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid er stanset. 
Søknaden er sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
Det foreligger uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 19.11.08.
Naboene er varslet og det foreligger ingen merknader

Saksgang:
Søknaden krever at det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (tillatt bebygd areal for eksisterende 
fritidsboliger i LNF- område), jamfør plan- og bygningslovens § 7. Formannskapet kan avslå 
søknaden eller anbefale dispensasjon og oversende søknaden til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 02.02.2009:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.
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11.02.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-023/09 Vedtak:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås
.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er ikke regulert ved egen reguleringsplan men er vist som LNF-
område i kommuneplanens arealdel. Kommuneplan for Eigersund kommune 2007-2018 ble 
vedtatt av kommunestyret 17.09.07.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere enn 50 meter. 

Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel § 4.3: 
§ 4.3 – Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. 
Unntaket er tomter som ligger:

Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
Høyere enn 600 m.o.h.
Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd 
areal under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en 
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 
skal sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:

 
Side 433 av 696



3

1) Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2) Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Søker redegjør for utført arbeid i skriv datert 21.07.08:
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Fylkesmannen i Rogaland skriver følgende i e-post mottatt 19.11.08:
Fylkesmannen har ikke større merknader til denne. For saken er det viktig å vektlegge god 
estetikk og landskapstilpassing. Bygget må utformes og plassers slik at det ikke øker den 
privatiserende virkningen av strandsonen.

Byggetillatelse for båthus datert 15. 06.1982:
Kommunalt arkiv viser godkjente tegninger av båthus datert 15. 06.1982 med tillatt bebygd 
areal på 24 m².

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er avhengig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag). Søker startet arbeidet med utbedringen av båthuset i 
2007 og ble først klar over søknadsplikt i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid med båthuset 
ble da stanset.

Plan – og bygningslovens § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlig grunner ” skal være oppfylt 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
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tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å 
avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner. 

Vedrørende oppgitt bebygd areal:
Søker oppgir i skriv datert 21.07.08 at bebygd areal på original bod (nå revet) var ca. 30m². 
Det føres videre at bebygd areal på nytt båthus vil bli ca. 36.5m². En gjør her oppmerksom 
på at dette ikke stemmer ut fra innsendte tegninger. I følge Norsk Standard 3940 måleregler 
regnes bebygd areal ut fra bygningens grunnflate og takoverbygg som skrider lengre en 1 
meter ut fra veggliv og innenfor en høyde på 5 meter. Båthuset får etter NS 3940 måleregler 
ett bebygd areal på ca. 53 m².  

Vedrørende bruksareal: 
Omsøkt båthus viser hems med måleverdig bruksareal. Båthusets bruksareal er ca. 62 m². 
Omsøkt eiendom har ifølge kommunalt arkiv eksisterende fritidsbolig med bruksareal på 72 
m². Kommuneplanens retningslinjer § 4.3 (eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-område) 
setter en grense for totalt bruksareal på eiendommene til 105 m². Det totale bruksarealet for 
omsøkt eiendom vil bli ca. 138 m² hvis omsøkt båthus tillates. 

Vedrørende originalt båthus:
Søker beskriver et eksisterende båthus med bebygd areal ca. 30 m² som nå er revet. Det
kommer frem av kommunens arkiv at byggetillatelse gitt 15. 06.1982, viser båthuset med 
bebygd areal på ca. 24 m². 

Konklusjon:
Omsøkt båthus er betraktelig større enn originalt båthus. Det foreligger plantegninger som 
viser et byggverk av større karakter enn tidligere bruk. Tiltaket har flerer likheter med en 
fritidsbolig enn det som er byggets funksjon – båthus/bod.   
Med henvisning til ovenstående finner Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis 
dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Alternative løsninger:
Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra Fylkesmannen i 
Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund, og finner, jamfør 
pbl. §7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kananbefales 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) 
og § 4.3 (Eksisterende fritidsboliger i LNF-område).

Vedtak oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttale.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
1)
2)

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

---- o ----
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

32238 Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båthus og utvidelse 
av redskaps-

32245 Dispensasjonssøknad
32239 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
32244 Vedlegg til søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båt- og redskapshus
32243 Plantegninger
32242 Fasadetegninger
32241 Kartutsnitt
47110 Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 10415
55301 Byggetillatelse datert 15.06.1982.PDF
56126 Kartutsnitt kommuneplan
55302 Kommuneplanbestemmelser.JPG

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.06.2009
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
09/51086

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

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

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
086/09 Formannskapet 18.06.2009

Klage på Formannskapets vedtak - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486

Sammendrag:
Magne Gravdal søkte den 21.07.08 om dispensasjon for utvidelse av eksisterende 
båthus/bod på eiendommen gnr. 103 bnr.16. Bygningsrådet godkjente den 15.06.82 et 
båthus /bod på 24 m². Det ble søkt om en utvidelse som medførte at bygget fikk et 
bruksareal på ca 62 m². Hvor byggets utseende og karakter ville bli endret til fritidsbolig

Søker startet arbeidet med utvidelse av båthuset i 2007, men ble gjort oppmerksom på at det 
måtte søkes om tillatelse i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid er stanset. 

Søknaden ble sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
Det foreligger uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 19.11.08.

Naboene ble varslet og det forelå ingen merknader
Formannskapet avslo søknad om dispensasjon i sak FS – 023/09 den 11.02.09, det ble også 
stilt vilkår om tilbakeføring av byggverk til original størrelse, ca. 24 m². 

Det er mottatt klage på vedtaket den 12.03.09 fra Magne Gravdal.

Søker har i ettertid levert nye tegninger hvor bebygd areal er redusert i større grad enn de 
tegninger som fulgte klage datert 12.02.09. Tegninger som fulgte klage utgår og erstattes 
med reviderte tegninger datert 28.05.09.

Saksgang:
Formannskapet kan ta klagen til følge og endre eller oppheve formannskapets vedtak av 
11.02.08 i sak FS- 023/09, eller opprettholde vedtaket. Dersom formannskapet opprettholder 
vedtaket, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Dersom 
formannskapet anbefaler dispensasjon, oversendes søknaden til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.06.2009:
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte 
tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter 
som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor. 
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Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens § 
33. 

18.06.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Rådmannen endret sin innstilling slik: 
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte 
tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 

~ o ~

 Leif Erik Egaas (H) foreslo slikt vedtak:
1. ” Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 

reviderte tegninger datert 28.05.09, og finner at det i klagen er framkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas delvis til følge. De deler av formannskapets 
vedtak av 11.02.09 F-023/09 som berører bygning del 1 og 3 oppheves, og 
Formannskapet anbefaler dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og kommuneplanen for Eigersund for 
oppførelse av båthus.

2. Arbeid med båthus er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93,94

Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Som særlig grunn:
 Fylkesmannen har ingen større merknader. 

Det forutsettes følgende:
 Det må sendes inn nye tegninger hvor vinduer er redusert i antall og størrelse. 
. 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till.bort, jfr. Pbl. § 

96.
 Bygningen /tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt jfr. Pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom. 
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser fitt i 

eller i medhold a plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både 

av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte. Jfr. Pbl. § 97.

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

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Egaas’ forslag. (H+V)

FS-086/09 Vedtak:
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Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 
reviderte tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet 
vesentlige nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 

Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor. 

Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør 
forvaltningslovens § 33. 

Vedtaket er enstemmig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
11.02.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-023/09 Vedtak:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås
.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Vedtaket er enstemmig. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klagen er innkommet innen klagefristen utløp og kan således realitetsbehandles, jamfør 
forvaltningsloven § 29. 

Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er vist som LNF- område i kommuneplan for Eigersund kommune 
2007-2018,vedtatt av kommunestyret 17.09.07.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere enn 50 meter. 

Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel § 4.3: 
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§ 4.3 – Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. 
Unntaket er tomter som ligger:

Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
Høyere enn 600 m.o.h. 
Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd 
areal under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en 
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 
skal sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:

1) Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2) Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Søker redegjør for utført arbeid i skriv datert 21.07.08:
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Fylkesmannen i Rogaland skriver følgende i e-post mottatt 19.11.08:
Fylkesmannen har ikke større merknader til denne. For saken er det viktig å vektlegge god 
estetikk og landskapstilpassing. Bygget må utformes og plassers slik at det ikke øker den 
privatiserende virkningen av strandsonen.

Byggetillatelse for båthus datert 15. 06.1982:
Kommunalt arkiv viser godkjente tegninger av båthus datert 15. 06.1982 med tillatt bebygd 
areal på 24 m².

Klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09, mottatt her 12.03.09:
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Reviderte tegninger mottatt her 28.05.09:
Søker har i ettertid levert reviderte tegninger hvor bebygd areal er redusert i større grad enn 
de tegninger som fulgte klage datert 12.02.09. Tegninger som fulgte klage utgår og erstattes 
med reviderte tegninger datert 28.05.09.

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til vurdering i sak F-023/09 i møte den 11.02.09

Vedrørende reviderte tegninger: 
Reviderte tegninger når det gjelder ulovlig oppført bygg viser redusert bebygd areal fra ca. 
53 m² til ca. 36m². Mønehøyde er redusert slik at loft/hems ikke lenger har måleverdig 
bruksareal. Båthuset får dermed redusert bruksareal fra 62 m² til 36 m². 

Det totale bruksarealet for eiendommen medregnet fritidsbolig og revidert båthus blir ca. 102 
m², og selv om tiltaket er redusert er det ikke i tråd med byggetillatelse gitt 15. 06.1982 
(båthus med grunnflate ca. 24 m² ).

Selv om båthusets størrelse er redusert i forhold til tidligere forslag har det mange/store 
vindusflater. Etter saksbehandlers vurdering ser det fremdeles ut som en fritidsbolig og ikke 
bod/båthus. Tiltakets form og utseende bærer således ikke preg av tiltakets funksjon. 

Selve plasseringen og størrelsen av byggverket bidrar også til ytterligere privatisering og 
begrenser tilgjengelighet til strandsonen. 

Kommuneplanens bestemmelse § 4.3 (eksisterende fritidsbebyggelse i LNF - område) 
åpner for at frittliggende bygg som uthus, uten varig opphold kan bare aksepteres dersom 
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1. Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Unntaket fra bestemmelsen er: tomter som ligger innenfor 100- metersbeltet fra sjø og 
vassdrag. I denne saken ligger tomten nær vassdrag (Eigelandsvatnet ) og omsøkte tiltak 
ønskes plassert i strandsonen. Kommuneplan åpner dermed ikke for totalt bruksareal som 
det kommer frem av tidligere vurdering i sak FS - 023/09 den 11.02.09, da denne 
eiendommen er unntatt kommuneplanbestemmelse § 4.3. 
Det er vanlig praksis å ikke tillate utvidelse av eksisterende bygninger innefor LNF – område 
og 50 meter fra vassdrag, jfr. kommuneplanens bestemmelse § 3 (byggforbud 50 meter fra 
vassdrag). 

Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som skulle tilsi at 
klagen kan tas til følge. Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne 
anbefale formannskapet å ta klagen til følge. Formannskapets vedtak av 11.02.09 i sak F-
023/09 bør derfor opprettholdes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Alternative løsninger:
3. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 

reviderte tegninger datert 28.05.09, og finner at det i klagen er framkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas delvis til følge. De deler av formannskapets 
vedtak av 11.02.09 F-023/09 som berører bygning del 1 og 3 oppheves, og 
Formannskapet anbefaler dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og kommuneplanen for Eigersund for 
oppførelse av båthus.

4. Arbeid med båthus er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93,94

Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Som særlig grunn:




Det forutsettes følgende:
 Det må sendes inn nye tegninger hvor vinduer er redusert i antall og størrelse. 
. 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till.bort, jfr. Pbl. § 

96.
 Bygningen /tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt jfr. Pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom. 
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 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser fitt i 
eller i medhold a plan- og bygningsloven.

 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både 
av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte. Jfr. Pbl. § 97.

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

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

53288 Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse av båthus/bod gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

55302 Kommuneplanbestemmelser.JPG
56126 Kartutsnitt kommuneplan
55301 Byggetillatelse datert 15.06.1982.PDF
47110 Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 10415
32241 Kartutsnitt
32242 Fasadetegninger
32243 Plantegninger
32244 Vedlegg til søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båt- og redskapshus
32239 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
32245 Dispensasjonssøknad

32238 Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båthus og utvidelse 
av redskaps-

74228 Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16
62298 Erklæring om klage utbedring/utvidelse redskapshus vedtaksdato 11.02.09
62301 Foto
62299 Kartutsnitt
62300 Tegninger

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

6 U 25.02.2009 Magne Gravdal
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

7 I 12.03.2009 Magne Gravdal Erklæring om klage utbedring/utvidelse 
redskapshus vedtaksdato 11.02.09

9 I 28.05.2009 Magne Gravdal Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16
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Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-13/502, 
GBR-13/163, FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/1998
Journalpostløpenr.:
12/21426

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
123/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Klage - UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-
XAutomater AS, Gamle Sokndalsvei 53,
  

Sammendrag:
Byggesakssjefens vedtak BMD 170/12 av 18.04.12 er påklaget i skriv datert 06.05.12 fra 
gjenboer Kåre Toralf Melhus og i skriv datert 18.05.12 fra gjenboere Jørg og Kristin Faude.
Vedtaket gjelder tillatelse til oppføring av ubemannet bensinstasjon på eiendommen gnr. 12 
bnr. 163 og 502.
Klagene har ikke fått oppsittende virkning og tiltakshaver har valgt å oppføre tiltaket uten å 
avvente klagebehandlingen.

Saksgang:
Klagene behandles av Planteknisk utvalg. Hvis klager gis medhold, stopper saken der, men 
partene har klagerett på det nye vedtaket. Dersom klager ikke får medhold, sendes klagene 
til Fylkesmannen til endelig avgjørelse. Dersom en eller flere av klagene avvises, stanser 
saken der, men klager har da klagerett på avvisningsvedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 06.05.12 fra Kåre Toralf Melhus 
og klage datert 18.05.12 fra Jørg og Kristin Faude, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at:

1. Klage fra Kåre Toralf Melhus ikke tas til følge da klagen ikke inneholder opplysninger 
som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.

2. Klage fra Jørg og Kristin Faude ikke tas til følge da avrenning fra bensinstasjonen 
ledes gjennom forskriftsmessig oljeutskiller til offentlig avløpsnett. Klagen inneholder 
ikke andre opplysninger som ikke var kjent på vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefens vedtak BMD 170/12 av 18.04.12 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Aarstaddalen.

Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kåre Toralf Melhus begrunner klagen i skriv datert 06.05.12 med følgende:

1. reg-plan fra 27.09.66 byggeområder næring
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90 % av husene var bygget da den ble stadfestet.
Det er av disse som har klaget, og mener at grensen er nådd for etablering kloss inntil 
husveggene.

2. Vi ønsket en befaring med en representant fra Eigersund kommune, men ingen tok kontakt.
Angående støy forstår eg at de aldri er her etter stengetid og til langt på natt.
Da er ungdommer samlet og råner og sladder spes på vinterstid.

3. Jeg ser ingen uttalelser fra Brann og Eksplosjonsvern.
Denne vil jeg ha skriftlig.

Jørg og Kristin Faude begrunner klagen i skriv datert 18.05.12 med følgende:
Vi opprettholder klagen vår.

Det vi skrev i klagen mot bensinstasjon tidligere gjelder ennå.

Vi vil påpeke en gang til at det er uforståelig at en bensinstasjon skal bygges direkte i naboskap til et 
boområde allikevel det er muligheten å bygge den bare på den andre siden av Rema 1000 ved siden 
av riksveien 44. Slik vil Rema 1000 profitere av det og samtidig naboene.

Men ingen tok hensyn til naboklagene. Ingen fra Kommunen har tatt kontakt med naboene!? Vi 
opplever at trafikken økte kraftig siden Rema 1000 og andre butikker har åpnet.

I tillegg er arealet der bensinstasjonen skal bygges et areal i direkte naboskap til Lygre (havet) og 
ligger veldig lavt. Tidligere ble en del av arealet aggradert. Den delen ved siden av riksveien 44 ligger 
derimot litt høyere.

Vi opplevde for eksempel i fjor at hele arealet der bensinstasjonen skal bygges sto under vann etter 
det var mye regn (det var ikke eneste gang). Her er minst fare også at bensin eller olje kommer inn i 
avløpssystemet av kommunen eller inn i havet selv. 1 dråpe olje forurenser ca. 1000 l vann og 
industriolje inneholder i tillegg en ”cocktail” av giftige stoffer.

Ble miljøvernet virkelig riktig vurdert eller teller det bare det kommersielle?

Vi må nevne at vi ikke har fått brevet fra kommunen og har fått informasjonen om saken fra naboen 
vår.

Saksbehandlers vurderinger:
Klage fra Kåre Toralf Melhus er rettidig.
Klage fra Jørg og Kristin Faude er ikke innkommet innenfor klagefristen i forvaltningsloven, 
men de hevder at de ikke ble underrettet om vedtaket. Det fremgår av byggesakssjefens 
vedtak at det ble sendt kopi til Faude og en har ikke grunn til å tro at dette ikke ble gjort. 
Da vedtaket likevel blir klagebehandlet på grunn av klage fra Melhus finner en å kunne ta 
klagen fra Faude til vurdering etter forvaltningslovens § 31 første ledd, bokstav b.

Kommunen skal ifølge plan- og bygningsloven gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det fremgår av reguleringsplanens § 6 at det 
kan oppføres næringsbygg der disse ikke medfører ulemper for de omboende og at 
bensinstasjon kan oppføres hvor tiltaket ikke medfører trafikkmessige ulemper.
”Ulempe” i reguleringsplanens forstand må forstås med en viss terskel og som det fremgår 
av byggesakssjefens vedtak er det lite som tyder på at tiltaket medfører en så stor ulempe at 
det ikke kan tillates.
Bensinstasjonen er plassert ca. 35 meter fra hushjørnet til Melhus på eiendommen gnr. 13 
bnr. 457 og ca. 45 meter fra hushjørnet til Faude på eiendommen gnr. 13 bnr. 342. Til 
sammenligning ligger eksisterende bygg hvor det tidligere ble drevet verksted henholdsvis 
ca. 50 meter og ca. 35 meter fra hushjørnene.
Hva gjelder anførte ulemper kommer det ikke frem nye opplysninger som ikke var kjent på 
vedtakstidspunktet. 

Videre har Kåre Toralf Melhus vist til at det ikke foreligger uttalelser fra ”brann- og 
eksplosjonsvern” i tillatelsen. En antar at dette punktet refererer til brann- og 
eksplosjonsvernloven av 2002.
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Bensinstasjoner er imidlertid regulert av forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff 
(bensinstasjon, marina o.l.) som er hjemlet i brannfarligvareloven av 1971. Det fremgår av 
forskriftens § 8 at bensinstasjoner ikke trenger tillatelse, men kun skal meldes til 
brannvesenet i kommunen.
Tiltakets forhold til annet lovverk har begrenset betydning etter plan- og bygningsloven, og 
en finner i alle tilfelle ikke grunn til å legge vekt på klagers anførsel i denne saken.

Videre anføres det i klage fra Jørg og Kristin Faude at bensinstasjonen kan være til fare for 
miljø, enten gjennom utslipp eller ved flom.
Ansvarlig søker har i søknaden opplyst at tiltaket ikke skal plasseres i område med fare for 
flom eller andre natur- og miljøforhold. En finner ikke grunn til å tvile på disse opplysningene.
Overvann fra bensinstasjonen skal kobles på offentlig avløpsnett med forbehandling i 
typegodkjent oljeutskiller.
Rådmannen kan på slik bakgrunn ikke se at det skulle foreligge miljøvernhensyn som tilsier 
at tiltaket ikke kan tillates.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å opprettholde byggesakssjefens vedtak.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 06.05.12 fra Kåre Toralf Melhus 
og klage datert 18.05.12 fra Jørg og Kristin Faude, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at:

1. Klage fra Kåre Toralf Melhus tas til følge idet det ikke er forsvarlig å tillate mer 
næringsvirksomhet på eiendommene gnr. 13 bnr. 502 og 163 uten at det medfører 
utålelige ulemper for boligområdene.

2. Klage fra Jørg og Kristin Faude tas til følge idet mer næringsvirksomhet på 
eiendommene gnr. 13 bnr. 502 og 163 medfører for mye trafikk i området.

Byggesakssjefens vedtak BMD 170/12 av 18.04.12 oppheves da tiltaket medfører 
trafikkmessige ulemper og andre ulemper for de omboende.

Tiltaket er allerede oppført og vil bli krevd fjernet. Dette forholdet vil forfølges i en egen sak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33 og plan- og bygningslovens § 20-1 
sammenholdt med reguleringsplan for Aarstaddalen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

207603
Tillatelse til tiltak - Bensinstasjon - gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-XAutomater AS, 
Gamle Sokndalsvei 53

225945 Godkjent tegning
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225946 Godkjent situasjonsplan
229215 Klage vedr. UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163, Gamle Sokndalsvei 53
231215 Opprettholdelse av klage mot bensinstasjon, Hestnesveien - Lygre

211161
Byggemelding for Uno-X  - søknad om dispensasjon for plasseing av ID-mast - gnr. 
13 bnr. 163 + 503

201519
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, oppføring av bensinanlegg gnr. 13 bnr. 
502, Gamle Sokndalsveien 53

201520 Oversendelsesbrev
201521 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
201523 Merknader fra naboer
198305 Befaring gnr. 13 bnr. 502 Uno-X bensinstasjon
240734 Utsnitt plankart med bestemmelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.09.2011 ASH arkitekter
Naboklage vedr ny UnoX bensinstasjon i 
Årstaddalen

2 I 29.09.2011 Joerg og Kristin Faude
Klage på planlagt UNO-X bensinstasjon ved 
Hestnesveien/Lygre

3 U 09.10.2011

Norsk Engergiteknikk 
as; 
Torbjørn Brandsberg; 
Oddvar.Aamodt; 
Dag Kjetil Tonheim

Befaring gnr. 13 bnr 502 - Uno-X bensinstasjon, 
Årstaddalen

5 I 19.10.2011 Torbjørn Brandsberg Befaring gnr. 13 bnr. 502 Uno-X bensinstasjon
4 I 27.10.2011 Thorbjørn Brandsberg Svar på naboklage gnr. 13 bnr. 502

6 I 21.11.2011 ASH arkitekter
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, 
oppføring av bensinanlegg gnr. 13 bnr. 502, 
Gamle Sokndalsveien 53

7 I 06.01.2012 ASH arkitekter Revidert situasjonskart

9 U 06.01.2012 Statens vegvesen
Ønsker uttalelse -Bensinstasjon - gnr. 13 bnr. 
502 og 163 - Uno-XAutomaler AS, Gamle 
Sokndalsvei 53

10 U 17.01.2012 ASH arkitekter AS
Informasjon vedr. innsending av 
dispensasjonssøknad

11 I 23.01.2012 Arkitektstudio Hamar AS
Byggemelding for Uno-X  - søknad om 
dispensasjon for plasseing av ID-mast - gnr. 13 
bnr. 163 + 503

12 U 26.01.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - UNO-X bensinstasjon gnr. 13 
bnr. 502 og 163 - Uno-XAutomaler AS, Gamle 
Sokndalsvei 53,

13 I 14.02.2012 Statens vegvesen
Søknad om tillatelse til oppføring av ID-mast til 
bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163, Gamle 
Sokndalsvei

14 I 15.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - UNO-X bensinstasjon gnr.13 bnr.502 
OG 163 - dispensasjon fra reguleringplan

8 U 18.04.2012 ASH arkitekter
Tillatelse til tiltak - Bensinstasjon - gnr. 13 bnr. 
502 og 163 - Uno-XAutomater AS, Gamle 
Sokndalsvei 53

15 X 19.04.2012 Godkjente ansvarsretter
17 X 19.04.2012 Godkjent situasjonsplan
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16 X 19.04.2012 Godkjent tegning

18 I 06.05.2012 Kåre Toralf Melhus
Klage vedr. UNO-X bensinstasjon gnr. 13 bnr. 
502 og 163, Gamle Sokndalsvei 53

21 I 06.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage for behandling - UNO-X 
bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163

20 I 18.05.2012 Joerg og Kristin Faude
Opprettholdelse av klage mot bensinstasjon, 
Hestnesveien - Lygre

19 U 22.05.2012 DSB
Vedrørende forholdet mellom brann- og 
eksplosjonsvernloven og plan- og bygningsloven

22 I 29.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage for behandling - UNO-X 
bensinstasjon gnr. 13 bnr. 502 og 163

24 X 08.08.2012 Utsnitt plankart med bestemmelser

Parter i saken:
            
SØK ASH arkitekter Postboks 13 2301 HAMAR
N Ausra og Ingrida 

Mozeryte
Hestnesveien 7 4370 EGERSUND

N Elisabeth Skadberg 
og Mats Solli

Hestnesveien 9 4370 EGERSUND

Joerg og Kristin 
Faude

Hestnesveien 5 4370 EGERSUND

N Jørg og Kristin Faude Hestnesveien 5 4370 EGERSUND
N Kåre Melhus Hestnesveien 3 4370 EGERSUND
B Norsk Energiteknikk 

AS
Industriveien 26 2020 SKEDSMOKORSET

N Oddvar Aamodt Hestnesveien 11 4370 EGERSUND
N Sissel Veshovda Hestnesveien 1 4370 EGERSUND
N Thorbjørn og Tora 

Rut Brandsberg
Gamle 
Sokndalsveien 52

4370 EGERSUND

N Tor Henry Aase Gamle 
Sokndalsveien 43

4370 EGERSUND

TIL Uno-XAutomater AS Postboks 202, 
Skøyen

0213 OSLO
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

ASH arkitekter

Postboks 13
2301 HAMAR

Vår ref.: 12/613 / 11/1998 / GBR-13/502, GBR-13/163, FA-L42 Dato: 18.04.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - Bensinstasjon - gnr. 13 bnr. 502 og 163 - Uno-XAutomater 
AS, Gamle Sokndalsvei 53

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 22.11.11 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av ubemannet bensinstasjon på eiendommen gnr. 13 bnr. 
502 samt skiltmast på eiendommen gnr. 13 bnr. 2412.
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden.
Revidert situasjonskart ble mottatt her 06.01.12.
Plassering av skiltmast forutsetter dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan.
Søknad om dispensasjon ble mottatt her 24.01.12.
Naboer er ikke varslet om dispensasjonen, men en anser det ikke som nødvendig i dette tilfellet 
da ingen naboer hadde merknader vedrørende plasseringen av skiltmasten.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Aarstaddalen, stadfestet av kommunal- og 
arbeidsdepartementet 27.09.66. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområder – næring.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
170/12 Byggesakssjefen delegert 18.04.2012

Søker opplyser i dispensasjonssøknad datert 23.01.12:
Stasjonens ID-mast er plassert i strid med regulert byggegrense. 
Masten er utført og plassert i henhold til ”Retningslinjer for bruk av masteskilt og andre reklameanordninger 
ved bensinstasjoner og matserveringssteder” utgitt av Statens Vegvesen (Rundskriv 10/10).
På bakgrunn av dette søker vi på vegne av tiltakshaver om dispensasjon for plassering av ID-mast.

Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 15.03.12 vurdert saken 
slik:
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Fylkesrådmannen har ingen motforestillinger mot omsøkt plassering av ID-mast. Når det gjelder selve 
bensinstasjonen bes det om at det så langt det er mulig gis en utforming som er til begrenset sjenanse for 
naboer.

Statens Vegvesen har i skriv datert 14.02.12 gitt løyve til oppføring av ID-mast til bensinstasjon 
etter veglovens § 33 annet ledd på nærmere vilkår.

Joerg og Kristin Faude har i skriv datert 29.09.11 følgende merknader:
Vi som naboer av den planlagte bensinstasjonen kan ikke akseptere nybygget.
Støy og trafikk har økt allerede for mye for beboere i nabolaget av dette området i sammenhengen med 
Rema og bildekkverkstedet som ligger på samme arealet.
Bensinstasjonene er planlagt for tett til flere bohus. Den innebærer enda mer støy og i tillegg luftforurensing 
og fare. Dessuten vil bensinstasjonen føre til mye mer trafikk i 24 timer hver dag. Den står også i 
motsetningen til planleggingen til kommunen å stenge begynnelsen av Hestnesveien til broen.
Grensene for støy går allerede nå over streken.
Vi er sterkt imot nybygget av en bensinstasjon her.

Oddvar Aamodt har i skriv datert 4. oktober følgende merknader:
Situasjonskartet som er vedlagt nabovarselet ser ikke ut til å stemme. Det foreslåtte bensinanlegg er tegnet 
inn mellom et grøntområde i nordre ende av tomta og en dobbeltrekke med parkeringsplasser tilhørende 
Rema 1000.

1. Avstand mellom bensinanlegget og den nærmeste rekken av doble parkeringsplasser indikert på 
situasjonskartet kan ikke stemme med virkeligheten. Da vil det komme i konflikt med tilkomst til 
parkeringsplassene.

2. Grøntområdet som er tegnet inne er mye større enn det som er tilfelle i dag. Dersom planen er å 
utvide grøntområdet, så det enten legges ut i veikrysset, eller så må det legges innover og da blir 
det enda trangere ifm parkeringsplassene og adkomsten til Rema 1000.

Videre er det innkommet nabomerknader i skriv datert 25.09.11. Skrivet er undertegnet av 8 
naboer. Det anføres punktvis:

1. For det første vil vi gjøre obs på at det er feil i det utsendte nabovarselet. I rubrikken for Tiltak på 
eiendommen står det at tiltaket skal finne sted i eiendommens adr.: Kvellurveien 1 A. Dette er 
direkte feil og nytt varsel må derfor sendes ut på nytt.

2. Vi synes plasseringen av pumpestasjonen kloss opp i eksisterende bolighus er veldig dårlig. 
Spørsmålet vårt er vel om dette kan være lovlig. Vi er klar over at vi bor i et område som er definert 
som næringsområde, men mener allikevel at det må være tillatt å protestere på denne 
plasseringen. Bensinstasjonen/pumpen er foreslått midt i Lygrekrysset ved en vei som er planlagt 
stengt for gjennomkjøring til Hestnesområdet. Det vil bli meget skjemmende med høy skilting og 
lys. Det aller verste er at det vil bli mye støy og trafikk døgnet rundt.

3. Klagerne kan heller ikke skjønne at foreslåtte plassering er fornuftig for UNO-X med tanke på at 
det finnes andre muligheter kloss opp til Rema 1000 i Årstaddalen. Det må da vel være bedre å 
plassere pumpene og skiltene langs riksveg 44 der hvor det tidligere stod store lyssiklt og 
bensinpumper. Det ligger et stort grøntområde ledig her. Se merket i kart med ID-mast. All trafikk til 
Sokndal og Hestnes vil da gå rett forbi bensinpumpene. En slik plassering vil beboerne som er 
naboer til Rema kunne akseptere.

4. Vi som er naboer til den foreslåtte plasseringen i Lygrekrysset vil bli meget forundret dersom 
Eigersund kommune kan finne på å godkjenne denne.

5. Vi ønsker en befaring av området sammen med dere som planleggere. Vi ber herved om at dere 
finner en dato og klokkeslett for befaring i området sammen med oss som beboere og en 
representant fra Eigersund kommune.

Som svar til disse merknadene anfører tiltakshaver i et udatert skriv:
1. Nytt varsel ble sendt ut til avsenderne av naboklagen, med endret adresse for anlegget.
2. Plassering av anlegget er innenfor lovverket. Det skal være et fysisk skille mellom anlegget og 

boenheter. Dette kravet tilfredsstilles.
Vi har bygget 21 anlegg spredd over landet. All erfaring tilsier at når Rema stenger så er det meget 
liten aktivitet på anlegget. Det kan i snitt være 1-2 fyllinger utenom åpningstid. Vi anser ikke et slikt 
anlegg som et naturlig samlingssted for ungdom, og vi har hittil ikke opplevd noen problemer med 
dette.  
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Det vil være meget nøytral belysning på stedet. Lyset inne på anlegget vil ikke være til sjenanse og 
lysstyrken vil være mindre enn eksisterende gatebelysning. Det som vil avgi mest lys er ID-masten 
som vil ligge ut mot Rv44. Vi vil også gjøre tiltak på selve stasjonsområdet med å sette inn lamper 
med lavere lysstyrke enn det som i utgangspunktet ville vært benyttet.

3. Vi anser dette som ikke relevant, og ønsker ikke å kommentere dette ut over det som ble 
kommunisert på befaringen.

4. Henviser til punkt 2.
5. Befaring ble gjennomført mandag 17. oktober klokken 11:30. Tilstede var initiativtaker for 

naboklage Thorbjørn Brandsberg, Irene Aase og Kåre Melhus, samt to representanter for 
byggherre og en representant for entreprenør.
Hovedpunktene i klagen går på støy og lys døgnet rundt. Anleggets naboer ønsker også en annen 
plassering av anlegget. Dette har vi gitt en tilbakemelding på under befaring, samt under punkt 2.

Kommentar til e-post fra Oddvar Aamodt 04.10.2011:
Kartene vi bruker får vi fra kommunen. Det er riktig observert at grøntområdet ikke er det samme på kartet 
som i terreng. Men det grøntområdet som er i dag vil ikke bli berørt av anlegget. Det vil fremstå som i dag.
I forhold til parkeringsplasser på Rema 1000 er det en sak mellom Uno-X og Rema 1000, men det vil ikke 
påvirke adkomst til Rema 1000.

Nabomerknadene synes i det vesentligste å gjelde de ulemper tiltaket medfører av lys og støy.
Spørsmålet blir om ulempene blir uakseptabelt høye for omkringliggende boligbebyggelse.
Det er ikke omtvistet at beboerne må tåle noe høyere ulemper enn i andre boligområder siden de 
har bosatt seg ved et næringsområde. På den annen side må næringsdrivende tåle at hensyn til 
boligbebyggelse medfører at særlig forulempende virksomhet ikke kan tillates.

Søker har ikke opplyst hvilken eksakt lysstyrke eller lydnivå tiltaket vil medføre. Det er imidlertid
opplyst at belysningen vil være svakere enn eksisterende gatebelysning samt at lydnivået er 
marginalt utenfor åpningstidene for Rema 1000 (ca. 21.00). Som det fremgår av plan- og 
bygningslovens § 21-4 første ledd, siste punkt, skal kommunen legge til grunn søkers 
opplysninger dersom ikke forholdene tilsier noe annet. En kan ikke se at det foreligger slike 
forhold. Det er vektlagt at lampene på stasjonsområdet oppføres med lavere lysstyrke enn 
normalt for slike anlegg.

Det vil i tillegg være nærliggende å ta hensyn til at Hestnesveien vil bli mindre trafikkert idet 
Eigersund kommune har planer om å stenge veien for gjennomkjøring.
De samlede lyd- og lysulempene som genereres i nærområdet til boligbebyggelsen synes etter 
dette å ligge innenfor det akseptable.

Byggesakssjefen finner å ikke legge avgjørende vekt på naboers innsigelser til tiltaket.

Det forutsettes at grøntareal mellom de to adkomstveiene til eiendommen utformes slik at 
området kan fungere som et skille og dermed skaper oversiktlighet rundt adkomst og 
trafikkavvikling.
Tiltaket synes for øvrig å være prosjektert på en måte som ikke medfører særlige trafikkmessige 
ulemper, jamfør reguleringsplanens § 6, og godkjennes derfor. En kan ikke umiddelbart se at en 
annen plassering av tiltaket vil være bedre ut fra trafikale hensyn. 

Miljøutvalget besluttet i møte den 14.06.11 å delegere dispensasjonsmyndighet til rådmannen.
Det vises til Miljøutvalgets vedtak M-106/11:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og bygningsloven 
til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og bygningsloven hvor 
administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 01.07.2012.

1. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå dispensasjonssaker. 
Klagesaker behandles av miljøutvalget.

2. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
3. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
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Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Miljøutvalgets vedtak 
den 14.06.11 som sak M-106/11 dispenseres det fra reguleringsplanen for Aarstaddalen og 
det godkjennes oppført ID-mast i konflikt med byggegrense som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet til regulert byggegrense ikke blir 
vesentlig tilsidesatt da regulert byggegrense først og fremst er ment å ivareta trafikale 
forhold. En kan ikke se at dispensasjonen får negative følger for slike trafikale forhold.

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltaket ikke vil få 
innvirkning på frisiktsoner i kryss og vil ellers ikke virke dominerende og distraherende for 
trafikanter..
Det er vektlagt at Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune ikke har vesentlige 
merknader til dispensasjonen.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet da 
masten plasseres uten at frisiktsoner berøres.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Stasjonsområdet skal benytte så lav lysstyrke som praktisk mulig og økonomisk 

forsvarlig.
5. Adkomster til området må utformes slik at trafikale forhold blir ivaretatt. Grøntområdet 

skal fungere som skille for å fremheve adkomstene. 
6. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 

avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. Innenfor 
frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid være fri sikt i en 
høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene må intet punkt på 
terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over vegnivå.

7. 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. 

8. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
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- ASH Arkitekter AS godkjennes i henhold til søknad datert 01.11.11 som ansvarlig søker 
og for arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 2.
- Bracon AS godkjennes i henhold til søknad datert 14.11.11 for prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2.
- Siv.Ing. Erling Bjartnes AS godkjennes i henhold til søknad datert 31.10.11 for 
prosjektering av utvendig vann og avløp, tiltaksklasse 2.
- BN Entreprenør AS godkjennes i henhold til søknad datert 14.11.11 for utførelse av 
anlegg, konstruksjoner og installasjoner samt montering av pumpetak og ID-mast, 
tiltaksklasse 2.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Aarstaddalen.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
til- og påbygg, 
min.geb. kr.5067 
Alle andre bygg

5067 1 5067 Uno-XAutomater AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 4 2068 Uno-XAutomater AS

Dispensasjon 
plassering 
(byggelinje/byggegr
ense)

4614 1 4614 Uno-XAutomater AS

Sum 11.749,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Kopi til:
Ausra og Ingrida Mozeryte Hestnesveien 7 4370 EGERSUND
Elisabeth Skadberg og Mats 
Solli

Hestnesveien 9 4370 EGERSUND

Joerg og Kristin Faude Hestnesveien 5 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Kåre Melhus Hestnesveien 3 4370 EGERSUND
Norsk Energiteknikk AS Industriveien 26 2020 SKEDSMOKORSET
Oddvar Aamodt Hestnesveien 11 4370 EGERSUND
Sissel Veshovda Hestnesveien 1 4370 EGERSUND
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef
Thorbjørn og Tora Rut 
Brandsberg

Gamle Sokndalsveien 52 4370 EGERSUND

Tor Henry Aase Gamle Sokndalsveien 43 4370 EGERSUND
Uno-XAutomater AS Postboks 202, Skøyen 0213 OSLO
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________________________________________________________________ 

Fra:  Thorbjoern Brandsberg 
Sendt: 19.10.2011 
Til:  Jarle Valle 
Kopi: 

Oddvar.Aamodt@Halliburton.com;sh@ash.no;fred@engell.no;ellen.svendsen@unox.no;dag.kjetil.tonh
eim@eigersund.kommune.no 
Emne: SV: Befaring Gnr. 13 Bnr 502, Uno-X 
________________________________________________________________ 

 Eigersund kommune ved Jarle Valle.

Hvordan kan du si at du ikke kjente til befaringen ??.  I mail fra deg datert 09.10.2011 skriver du følgende: 
Pga stort arbeidspress har ikke seksjon byggesak kapasitet til å delta på befaringen.

Det må vel være klart for deg og kommunen at det ikke bare er dere en befaringsdato skal passe for.  Da 
jeg fikk din mail gikk jeg opp på kontoret hos dere og fikk snakke med en hyggelig saksbehandler hos deg 
som opplyste at de selvsagt ikke kunne delta på befaringen ut fra at du hadde gitt beskjed om at dere ikke 
hadde kapasitet til å være tilstede. Befaringen ble dermed gjennomført som planlagt mandag 17.10.2011 
kl.11.30.

Vi gjorde utbygger spesielt oppmerksom på at vi var veldig engstelige for bråk sent kvelds og nattetid 
samt lukt fra anlegget. Vi påpekte også at de fremlagte tegningene ikke stemte overens med dagens 
virkelighet.

Vi gjorde også utbyggeren oppmerksom på at plasseringen av pumpeanlegget og tanken tidvis vil bli 
liggende under vann i forbindelse med store nedbørsmengder. Dette vil slik avløpssystemet er idag sikkert 
skje minst en gang i året.

Vårt primære ønske er at tankstasjonen skal plasseres på det grønne arealet mellom Rema 1000 og 
Bøsenteret. Der hvor UnoX har plassert ID masten sin. Til det sier utbyggeren at dette er areale som 
Vegvesenet idag eier og at det derfra ikke vil bli gitt anledning til utkjøring direkte i fylkesveien mot 
Sokndal.  Vi som naboer ser ikke at det blir mere nødvendig å kjøre direkte ut i fylkesvegen enn det blir 
idag der hvor de har tenkt seg plasseringen. 

Vi etterlyser derfor dokumentasjon som viser at utbygger har undersøkt om Vegvesenet vil ha 
innvendinger mot vårt ønske om plasseringen.

Vi ble av repr. for utbyggingen gjort obs på at tankbil for påfylling av anlegget ikke hadde lov til å rygge 
bilen i forbindelse med oppfylling av anlegget.  Dette stilte vi oss veldig spørrende til hvordan var mulig å 
gjennomføre i praksis med parkeringsplassen foran Rema 1000 full av biler. 

Vi som naboer presiserte at plassering av tanken slik utbygger ønsker vil medføre et dårlig naboskap 
mellom beboere og Rema 1000. Det ble da presisert at dette ikke var Rema sin skyld noe naboene 
selvsagt ikke har forståelse for.  Dette er selvsagt en avtale inngått mellom Rema 1000 sentralt og UnoX.  
Uten Rema 1000 i Lygre heller ingen bensinstasjon.  Det hele går selvsagt ut på å etablere en 
bensinstasjon i Lygre med tanke på den store utbyggingen som etterhvert vil skje på Hestneshalvøya.  
Rema 1000 ønsker bensinkunder som dermed stikker innom på butikken deres.

Til sist vil vi be kommunen få fortgang i gjennomføringen ved.r stenging av Hestnes-veien for 
gjennomkjøring. Denne saken begynner etterhvert å bli veldig gammel og vi ser ikke at noe skjer i denne 
forbindelse. Det er ikke nok å komme med uttalelser om at busser må kunne kjøre gjennom denne veien. 
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Det finnes nok av mulige løsninger for å forhindre at vanlige småbiler kjører gjennom.  Vi ser alle som bor 
her at folk flest velger korteste veg mot målet så lenge intet blir gjort for å forhindre dette.

Med vennlig hilsen.
På vegne av naboene.
Thorbjørn Brandsberg.
Gamle Sokndalsveien 52,4370 Egersund.
Mob.:907 67 387.

> From: Jarle Valle [jarle.valle@eigersund.kommune.no]
> Sent: 2011-10-18 11:29:44 MEST
> To: 'Oddvar Aamodt' [Oddvar.Aamodt@halliburton.com], 'Fred Ronny Sikkerbøl' [fred@engell.no], 
thorbbr@online.no, Dag Kjetil Tonheim [dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no]
> Cc: ''ASH arkitekter v/Stig Haave'' [sh@ash.no], ellen.svendsen@unox.no
> Subject: SV: Befaring Gnr. 13 Bnr 502, Uno-X
> 
> Jeg er ikke kjent med at det ble avholdt befaring.
> 
>  
> 
> Med hilsen
> 
>  
> 
>  
> 
> Jarle Valle
> 
> Byggesakssjef
> 
> Eigersund kommune
> 
>   _____  
> 
> Fra: Oddvar Aamodt [mailto:Oddvar.Aamodt@halliburton.com] 
> Sendt: 16. oktober 2011 20:32
> Til: Fred Ronny Sikkerbøl; thorbbr@online.no;
> dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no; jarle.valle@eigersund.kommune.no
> Kopi: 'ASH arkitekter v/Stig Haave' (sh@ash.no); ellen.svendsen@unox.no
> Emne: RE: Befaring Gnr. 13 Bnr 502, Uno-X
> 
>  
> 
> Hei
> 
> Jeg har desverre ikke anledning å stille. Er på jobb i Stavanger i morgen.
> 
>  
> 
> Men jeg forventer at det blir laget et møterefererat med de kommentarer og
> oppklaringer som kommer frem, og at dette blir sendt til alle berørte.
> 
> Forventer også at tiltakshaver svarer på alle spørsmål og kommentarer som er
> belyst i felles naboklage og mail fra undertegnede.
> 
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>  
> 
>  
> 
> Regards
> 
> Oddvar Aamodt
> 
> PSL Product Line Coordinator
> Halliburton
> Norway
> Pipeline and Process Services
> 
> Eldfiskveien 1, Tananger
> 
> Postbox 200 4065 Stavanger
> Office phone: +47 51 83 73 96
> 
> Mobile phone: +47 488 80 912
> 
>  
> 
> From: Fred Ronny Sikkerbøl [mailto:fred@engell.no] 
> Sent: 8. oktober 2011 13:58
> To: thorbbr@online.no; dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no;
> jarle.valle@eigersund.kommune.no; Oddvar Aamodt
> Cc: 'ASH arkitekter v/Stig Haave' (sh@ash.no); ellen.svendsen@unox.no
> Subject: Befaring Gnr. 13 Bnr 502, Uno-X
> 
>  
> 
> Hei
> 
>  
> 
> Vi ønsker og møte dere på innsendt klage og foreslår et befaringsmøte sammen
> med naboer og representanter fra kommunen mandag 17.oktober klokken 11:30.
> Jeg ser det er behov for et slikt møte slik at vi kan gå igjennom punkter
> fra naboklage samt rydde unna noen misforståelser.
> 
>  
> 
> Jeg ser frem til å høre fra dere og ønsker velkommen til en konstruktivt
> befaring
> 
>  
> 
>  
> 
> Fred Sikkerbøl
> 
> Prosjektleder
> 
>  
> 
> Norsk Energiteknikk AS
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> 
> Industriveien 26
> 
> 2020 Skedsmokorset, Norway
> 
> Tel: +47 64 83 75 40
> 
> Mob: +47 480 45 997
> 
> Fax: +47 64 83 75 41 
> 
> Beskrivelse: Beskrivelse: logo net-Gra° tekst.jpgwww.net-as.no
> 
>  
> 
>  
> 
>  
> 
>   _____  
> 
> This e-mail, including any attached files, may contain confidential and
> privileged information for the sole use of the intended recipient. Any
> review, use, distribution, or disclosure by others is strictly prohibited.
> If you are not the intended recipient (or authorized to receive information
> for the intended recipient), please contact the sender by reply e-mail and
> delete all copies of this message.
> 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-45/2, GBR-
45/34, GBR-45/51, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
12/387
Journalpostløpenr.:
12/21323

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
124/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 
- Eigersund kommune, Bakkebø gård, Slettebø
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 07.02.12 søkt om dispensasjon fra formål i reguleringsplan og deling 
av eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 – Bakkebø gård. Delingen gjelder parsell på ca. 
2.300 m². Parsellen skal brukes til lager og fremtidige aktiviteter for Dalane Folkemuseum.
Søknaden er foranlediget av kommunestyrets vedtak den 19.12.11 som sak KS-117/11 om 
overdragelse av driftsbygningen ved Bakkebø gård til Dalane Folkemuseum.
Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 04.05.12 stilt seg positiv til dispensasjon.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Saken er avhengig av behandling etter jordloven. 
Kommunen er inhabil i denne vurderingen og saken vil bli oversendt til Fylkesmannen i 
Rogaland for behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.02.12 om dispensasjon fra formål 
i reguleringsplan for Slettebø-Bakkebø og fradeling av parsell på ca. 2.300 m² fra 
eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51 og har funnet å kunne gi dispensasjon.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
landbruksformålet da området ikke lenger er nødvendig for drift av de nyttbare 
jordbruksområdene på eiendommen. Siden det er usannsynlig at det vil bli kommunal drift av 
gårdsbruket igjen er det regulerte formålet utdatert og urealistisk.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da Dalane Folkemuseum har et 
umiddelbart og varig behov for området til sine aktiviteter samtidig som parsellen ligger i 
naturlig tilknytning til museets eksisterende bygningsmasse.

Søknad om deling godkjennes som omsøkt.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for behandling etter jordloven.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen vedrørende deling.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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For området gjelder reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området, vedtatt av 
kommunestyret 03.10.11. Omsøkt eiendom er regulert til landbruksformål.

Kommunestyret fattet følgende vedtak den 19.12.11 som sak KS-117/11:
1. Driftsbygningen ved Bakkebø gård, på Slettebø, overdras til Dalane Folkemuseum 

vederlagsfritt med utgangspunkt i søknad datert 24.10.2011. Dette under forutsetning av 
samtykke til omregulering. Kostnader i samband med overdragelsen dekkes av Dalane 
Folkemuseum.

2. Det innarbeides en klausul i avtalen om rett til gjenkjøp av bygningen dersom det skal nyttes til 
andre presserende kommunale oppgaver i fremtiden. Ved et eventuelt gjenkjøp skal pris og 
betingelser være lik som ved denne overdragelsen.

3. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle endelig avtale om overtakelse hvor en for øvrig 
legger til grunn samme prinsipper og vilkår som ved overtakelsen av administrasjonsbygget 
1998. En legger spesielt vekt på at bygningen må holdes forsvarlig vedlikeholdt både ut fra et 
bygningsteknisk og visuelt synspunkt.

4. Det presiseres videre at overtakelsen av driftsbygningen ikke uten videre utløser økte
økonomiske midler utover det som følger av rammetilskuddet. i dag. 

5. Det forutsettes bruk etter søknad.

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 04.05.12 kommet med følgende uttalelse:
Parsellen som er søkt frådelt består av driftsbygning og område rundt som er jorddekt fastmark.
Omsøkt område har ein storleik på 2,3 dekar og er i Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området 
regulert til landbruksføremål. Frådeling til Dalane folkemuseum krev derfor dispensasjon frå
reguleringsplanen, jf. § 19-2 i plan- og bygningslova.

I utgangspunktet er terskelen høg for å få dispensasjon for frådeling frå landbruksføremål i
reguleringsplan. Det gjeld særleg når det blir søkt om dispensasjon frå nye reguleringsplanar. Me ser 
samstundes at bakgrunnen og historikken i denne saka er spesiell og er open for at kommunen går
vidare med saka.

Fylkesmannen vil minne om at frådelinga også krev behandling etter jordlova § 12.

Me gjer merksam på at som uttaleinstans skal me ha kommunen sitt vedtak tilsendt straks det er gjort.

Saksbehandlers vurderinger:
Selv om kommunen som eier ønsker å overdra eiendommen til Dalane Folkemuseum, må 
dispensasjonen vurderes på selvstendig grunnlag som forutsatt i plan- og bygningslovens § 
19-2 hvor det fremgår at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. Ordlyden innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). Spørsmålet blir dermed om 
hensynene bak avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt.

Reguleringsplanen er nylig vedtatt og det må forutsettes at ønsket arealbruk innenfor 
planområdet var grundig utredet på vedtakstidspunktet. Det er i reguleringsplanen avsatt 
områder både til landbruk og museum. 
Hensynet til jordvern vil fortsatt gjøre seg gjeldende selv om nåværende eier ikke har 
umiddelbar bruk for det omsøkte arealet.

Den foreliggende saken er imidlertid av en noe spesiell karakter idet kommunal drift av 
gårdsbruk neppe vil bli aktuelt igjen. Det kan dermed argumenteres for at det regulerte 
formålet er utdatert og urealistisk selv om reguleringsplanen er forholdsvis ny. 
Videre har det vist seg at de resterende nyttbare jordbruksområdene på eiendommen kan 
driftes uten den omsøkte parsellen. De gårdsbrukerne som nå forpakter jordbruksområdene 
så det altså ikke nødvendig eller formålstjenlig å leie driftsbygningen.
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Selv om det bare unntaksvis kan tas hensyn til momenter som ligger utenfor plan- og 
bygningslovens saklige virkeområde, finner en det naturlig å ta i betraktning den historiske 
bruken av Bakkebø gård. Dalane Folkemuseum har siden 1930-tallet vært lokalisert i 
området. Gården har altså over lengre tid vært nært knyttet til andre hensyn enn landbruk.

Rådmannen finner etter dette at hensynene bak reguleringsformålet ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Spørsmålet blir så om fordelene med dispensasjonen er klart større enn 
ulempene.

Dispensasjoner vil som regel medføre en uthuling av reguleringsplanen som styringsverktøy 
gjennom flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens intensjoner. 
Den foreliggende saken er derimot forholdsvis konkret i forhold til berørte hensyn og arealer. 
Det vil derfor være unødvendig å kreve forholdet løst gjennom en kostnads- og tidkrevende 
reguleringsendring. 

Dalane Folkemuseum har et umiddelbart og varig behov for området til sine aktiviteter 
samtidig som parsellen ligger i naturlig tilknytning til museets eksisterende bygningsmasse. 
Dispensasjonen vil dermed sedimentere den sosiale profilen som Bakkebø gård har hatt i en 
årrekke.

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon og søknad om deling godkjennes.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen i forhold til plan- og bygningsloven.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.02.12 om dispensasjon fra formål 
i reguleringsplan for Slettebø-Bakkebø og fradeling av parsell på ca. 2.300 m² fra 
eiendommen gnr. 45 bnr. 2, 34 og 51, men har ikke funnet å kunne gi dispensasjon.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
landbruksformålet da parsellen fortsatt kan benyttes til landbruksformål selv om nåværende 
eier selv har avviklet driften av gården. Videre kan det vanskelig legges avgjørende vekt på 
momenter som ligger utenfor plan- og bygningslovens saklige virkeområde. 
Reguleringsplanen er nylig vedtatt og ønsket arealbruk forutsettes grundig utredet i den 
prosessen. Avvik fra reguleringsplanen bør løses gjennom reguleringsendring.

Søknad om dispensasjon avslås derfor.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
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213702
Søknad om deling gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund kommune, Bakkebø gård, 
Slettebø

213713 Gårdskart
213715 Politisk sak vedr. driftsbygning Bakkebø gård - framtidig disponering

228928
Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av parsell med driftsbygning, gnr. 
45 bnr. 2, 34, 51

240732 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.02.2012 Eigersund kommune
Søknad om deling gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 -
Eigersund kommune, Bakkebø gård, Slettebø

1 U 07.02.2012

Rogaland 
Fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. søknad om fradeling av en parsell med 
driftsbygning  - gnr.45 bnr. 2, 34 og 51

3 X 07.02.2012 Gårdskart

4 X 07.02.2012
Politisk sak vedr. driftsbygning Bakkebø gård -
framtidig disponering

5 N 23.02.2012 Helge Waage Uttalelse Svanevassveien

6 I 03.03.2012 Jernbaneverket
Merknader vedr. Eigersund kommunes søknad til 
Fylkesmanne i Rogaland om fradeling av parsell 
med

7 I 04.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling 
av parsell med driftsbygning, gnr. 45 bnr. 2, 34, 
51

9 X 08.08.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
P Dalane Folkemuseum Postboks 338 4379 EGERSUND
TIL Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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________________________________________________________________ 

Fra:  trond.olav.fiska@fmro.no 
Sendt: 04.05.2012 
Til:  landbrukskontoret@eigersund.kommune.no 
Kopi: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no;firmapost@rogfk.no 
Emne: Uttale 
________________________________________________________________ 

 FYLKESMANNEN I ROGALAND

Til Eigersund kommune                                                                                                                                         
Stavanger 04.05.12

Dykkar ref :12/4284 /12/387 /GBR-45/2, FA-V61                                                                                             
Vår ref:12/1816

Uttale. Søknad om dispensasjon for frådeling av parsell med driftsbygning. Gnr. /bnr. 45/2,34 og 51.

Me syner til oversending av saksdokument motteke av oss 15.02.2012. 

Fylkesmannen ved Kirsten Smedvig og underteikna saksbehandlar var på synfaring den 02.05.12. 
Kommunen og søkjar var også til stades.

Parsellen som er søkt frådelt består av driftsbygning og område rundt som er jorddekt fastmark. Omsøkt 
område har ein storleik på 2,3 dekar og er i Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området regulert til 
landbruksføremål. Frådeling til Dalane folkemuseum krev derfor dispensasjon frå reguleringsplanen, jf. § 
19-2 i plan- og bygningslova.

I utgangspunktet er terskelen høg for å få dispensasjon for frådeling frå landbruksføremål i 
reguleringsplan. Det gjeld særleg når det blir søkt om dispensasjon frå nye reguleringsplanar. Me 
ser samstundes at bakgrunnen og historikken i denne saka er spesiell og er open for at 
kommunen går vidare med saka.

Fylkesmannen vil minne om at frådelinga også krev behandling etter jordlova § 12.

Me gjer merksam på at som uttaleinstans skal me ha kommunen sitt vedtak tilsendt straks det er 
gjort.

Vennlig helsing

FYLKESMANNEN I ROGALAND
Landbruksavdelinga

Trond Olav Fiskå
Rådgivar

T: 51 56 88 69
postmottak@fmro.no <mailto:postmottak@fmro.no> 
www.fylkesmannen.no/rogaland <http://www.fylkesmannen.no/rogaland> 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.08.2012
Arkiv: :GBR-7/505, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2619
Journalpostløpenr.:
12/21573

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
125/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 22.06.11 søkt om dispensasjon og oppføring av naust med bebygd 
areal på ca. 81 m² og bruksareal på ca. 136 m² på eiendommen gnr. 7 bnr. 505. Til sammen 
vil bebyggelsen på eiendommen få et bebygd areal på ca. 170 m² og et bruksreal på ca. 280 
m².
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om minst 4 meter 
avstand fra bebyggelse til eiendomsgrense og kommuneplanens § 2.13 om størrelse og 
utforming av naust.
Naboer er varslet og det foreligger merknader fra Geir Ove Bø, hjemmelshaver til 
eiendommen gnr. 7 bnr. 610.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan-
og bygningslovens § 29-4, dispensasjons fra kommuneplanens § 2.13 og oppføring av 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, men har funnet at dispensasjonen i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra.
Det er allerede oppført en stor sjøbod på eiendommen som forutsatte dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen. Eventuell ny bebyggelse bør derfor i størst mulig grad unngå 
konflikt med avstandsbestemmelsen, men det er ikke gjort i foreliggende søknad.
Videre er bygningen mye større enn det som er ansett som tilstrekkelig i kommuneplanens 
bestemmelser. En eventuell tilpasning til eksisterende bebyggelse må nødvendigvis bety at 
nytt naust skal være betraktelig mindre enn omsøkt.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Tiltaket strider i alle tilfelle mot plan- og bygningslovens § 29-1 da bygningens utforming ikke 
er i samsvar med sin funksjon som naust. Bygnings store volum/ størrelse og detaljer som 
blant annet balkong mot sjø er ikke forenlige med naustutforming.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Leidland.  
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 12.06.12 som sak PTU-102/12:
Saken trekkes fra sakskartet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Leidland, vedtatt av kommunestyret 18.12.78. Den 
aktuelle eiendommen er regulert til trafikkområder – småbåthavn. Kommunal praksis har 
vært å innfortolke naustformål i ”småbåthavn”. 

Det ble den 01.10.01 gitt dispensasjon fra pbl. § 70.2 (avstandsbestemmelsen i pbl av 1985) 
og tillatelse til oppføring av sjøbu/naust med bruksareal på 144 m². Det er ikke søkt om 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket og Rådmannen forutsetter at det ikke er 
tatt i bruk.

Det fremgår av § 2.13 i gjeldende kommuneplan om naust:
I byggeområder må enkeltnaust for enkelteiendommer ikke overstige 30 m² med gesimshøyde inntil 3 
m. og mønehøyde inntil 4,5m over topp fundamentering (peler/ringmur). Brygger og naust skal som 
hovedregel bygges som fellesanlegg for flere eiendommer. Ved oppføring av naust og båthus skal 
bygget gis en fasadeutforming som samsvarer med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Kvist 
eller altan o.l blir ikke godkjent. Det skal benyttes materialer som har samhørighet med omgivelsene 
og stedegne trekk i byggeskikken. Skal ikke komme i konflikt med farleder eller merkesystem til 
Kystverket.

Der eksisterende reguleringsplan med bestemmelser ikke sier noe annet, skal boder ved sjøen ikke 
være større enn 5  m²  bruksareal (T-BRA) med maksimum gesimshøyde 3,0  meter. De skal ha dør 
uten vindu og ellers ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 m². Takvinkel skal være 
mellom 33 og  45 grader. Ark, kvist, halvtak og overbygg tillates ikke.  Varig opphold er ikke tillatt. 
Brygger og naust skal som hovedregel bygges som fellesanlegg for flere eiendommer.

Brygger skal begrenses i størrelse til 10 m2 og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting 
som del av brygge tillates ikke.

Adgangen til å gi dispensasjon 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. 

Geir Ove og Birgit Bø har i skriv datert 18.04.11 kommet med følgende merknader:
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Som kommentar til nabomerknadene anføres det i søknaden:
1. Søker er paret Bjørn Aadnesen og Arna Leidland sammen. 
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2. Den aktuelle søknaden dreier seg om oppføring av sjøbu med lagerplass og innlagt vann med 
tilhørende tilknytning til offentlig avløp for gråvann, og ikke fritidsbolig.

3. Etter som den omsøkte sjøbua skal ha felles vegg med allerede eksisterende sjøbu på 
samme tomt, blir total bredde ny bygning lik 6,15 m. Grensa mellom eiendommene 7/505 og 
7/610 er bestemt av 3 punkter (alle beliggende på tidligere landgrunn) med rette linjer mellom 
dem. Grensa videre ut i sjøen er ikke fastlagt ved kartforretning. Dersom grensa videre ut i 
sjøen følger samme retning som forlengelsen av linja mellom det innerste (lengst fra sjøen (og 
det ytterste (nærmest sjøen) eller de to ytterste punktene, vil brygga til naboen (7/610) ligge litt 
inne på 7/505. og uansett hvilken av de to alternative løsninger man velger, vil den nye 
bygningen (veggliv /kledning) ligge inne på søkers eiendom, 7/505. se vedlagte kart over 
situasjonen.

4. Som nabo korrekt kommenterer vil den omsøkte sjøbua og bygning på 7/610 ikke ligge 
parallelt. Se for øvrig kommentarene under punkt 3.

5. Som det fremgår av vedlagte kopi av skjøte, har eierne av 7/638 rett til 2 parkeringsplasser og 
veirett frem til eiendommen over 7/5. 7/638 er naboeiendom til 7/505 og eies av de to samme 
personene som eier 7/505, Arna og Gunn Leidland, i fellesskap.

6. Det foreligger ingen søknad om deling av eiendommen 7/505.

Dispensasjonssøknaden er begrunnet på følgende måte:
Vi søker om dispensasjon da tiltaket ønskes plassert nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter. 
Størrelsen på strandparseller som dette gjør at det er vanskelig å utnytte dem til sjøhus uten 
dispensasjon fra 4-meters regelen. De aller fleste sjøhus som er oppført på egne strandparseller har 
fått en slik dispensasjon.

I tillegg er det opplyst i følgeskriv til søknaden:
Saksbehandler ber i ”Foreløpig svar” om en redegjørelse fra Hellvik Hus Hellvik AS, som søker og 
som prosjekterende for arkitektur, for hvordan en har vurdert naustets utforming/utseende/størrelse i 
forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Om man sammenligner omsøkte naust med annet naust som er tidligere godkjent oppført på samme 
eiendom, og som vil få felles vegg med nytt naust, er det meget liten forskjell. Det nye naustet er 
forsøkt tilpasset det andre i størst mulig grad, både når det gjelder vinduer, dører, utvendig panel, 
takvinkel med mer. Litt forskjell måtte det naturlig bli siden resterende del av tomt ikke var tilstrekkelig 
stor for fullstendig kopiering. Slik sett kan man si at arkitekturen er tilpasset tilliggende naust så godt 
som mulig.

Den eneste forskjellen av betydning mellom de to naustene er en balkong konstruert over innseilingen 
for båt på omsøkte bygning. Årsaken til at tiltakshaver ønsker balkongen er flere. For det første vil det 
lette vedlikeholdet av denne fasade betydelig. Å utføre malerarbeid under mønet uten en slik 
innretning vil være svært vanskelig og farlig. Balkongen vil også fungere utmerket som rømningsvei 
ved brann.

Et fremspring som dette må nødvendigvis sikres med rekkverk for å hindre ulykker. Om rekkverk utført 
i glass blir vurdert som mindre iøynefallende og dermed vil harmonere mer med nabonaustet, kan 
også det aksepteres

Det søkes også om dispensasjon fra § 3-10 i kommuneplanens bestemmelser vedrørende maks 
tillatte størrelse på naust på enkelteiendommer.
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden.
Eiendommen ble i sin tid etablert nettopp for at de to søstrene skulle ha mulighet til å bygge hvert sitt 
naust på eiendommen. Dette er da også årsaken til at tomten er såpass stor, til nausttomt å være. 
Området er regulert til Trafikkområde – Småbåthavn. En dispensasjon vil derfor være fullstendig i 
overensstemmelse med reguleringsformålet.

Det skal bemerkes at ny kommuneplan ble vedtatt 06.06.11, men søker har henvist til 
tidligere kommuneplan.

Saksbehandlers vurderinger:
Det aktuelle området er regulert til trafikkområde – småbåthavn. Reguleringsformålet er ikke 
omtalt i reguleringsplanens bestemmelser. Det har vært kommunal praksis å innfortolke 
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naust, båtskur og lignende innenfor dette formålet. Dette er også tilfelle i denne planen, selv 
om denne fortolkningen neppe vil være korrekt i nye planer. 

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Ordvalget innebærer 
at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 
(2007-2008). Spørsmålet blir dermed om hensynene bak avstandsbestemmelsen i pbl. § 29-
4 blir vesentlig tilsidesatt.

De hensyn bestemmelsen om minsteavstand til naboeiendom blant annet er ment å ivareta 
er tilfredsstillende brannsikring og lysforhold, samt trivsels- og miljømessige forhold. Det vil i 
forlengelsen av dette være naturlig å se hen til formålet med bygningen.

Det er et krav etter § 29-1 at ethvert tiltak skal prosjekteres slik at det for en god arkitektonisk 
utforming i samsvar med sin ”funksjon”. Naustets funksjon omfatter plass til småbåt og enkel, 
som regel uisolert, loft med lager eller arbeidsplass for maritime aktiviteter. Naustet er altså 
klart avgrenset mot en fritidsbolig.
Det er i en slik sammenheng at maksimal størrelse på naust i kommuneplanen er satt til 30 
m² og ikke høyere mønehøyde enn 4,5 meter. Omsøkt tiltak har en mønehøyde på ca. 6,8 
meter og grunnflate på ca. 81 m².
Omsøkt naust er dermed over dobbelt så stort som er ansett som maksimal størrelse i 
kommuneplanen. Rådmannen kan vanskelig se at det skal være behov for en slik størrelse 
for naustformål. Videre må det ses hen til eksisterende sjøbod på eiendommen som er langt 
over det en i dag anser som tilstrekkelig.
Det må også vektlegges at det allerede er oppført en svært stor sjøbu på eiendommen som 
ble tillatt med tilknyttede vilkår etter en dispensasjonsvurdering angående avstand mot nord. 
Det bør neppe kunne tas til inntekt for nok en dispensasjon at eksisterende bebyggelse, som 
også forutsatte dispensasjon, tvinger en utenfor plan- og bygningslovens rammer og 
forutsetninger.

Bygningen er etter Rådmannens syn åpenbart utenfor hva en kan anse som ”naust” med 
hensyn til fasadeutforming og balkong, volum herunder både høyde og grunnflate, samt 
planløsning. Rådmannen kan ikke se at søkers redegjørelse for arkitekturprosjektering kan 
legges til grunn. Tradisjonelt har ikke naustbebyggelsen i Eigersund kommune hatt et uttrykk 
som omsøkt samtidig som naust i utgangspunktet ikke skal være like omkringliggende 
bebyggelse. Følgelig ville omsøkt tiltak vært nærmere den gjengse oppfatningen av ”naust” 
dersom tiltaket var markert mindre enn eksisterende bygning.

Rådmannen kan ikke følge søkers slutning om at en dispensasjon ville vært ”fullstendig i 
overensstemmelse med reguleringsformålet”.
Tiltaket som det fremstår må etter rådmannens syn anses som en fritidsbolig som 
nødvendigvis vil ha andre krav til blant annet brannsikring. Det skal også bemerkes at tiltaket 
for øvrig ikke har en god arkitektonisk utforming i samsvar med en funksjon som fritidsbolig.

Eksisterende bygning er allerede svært dominerende og omsøkt tiltak vil forsterke denne 
fremtoningen.

Hensynene bak pbl. § 29-4 om minst 4 meter mellom bebyggelse og eiendomsgrense og 
kommuneplanens § 2.13 om tillatt størrelse og utforming gjør seg etter Rådmannens syn 
fortsatt gjeldende med ”styrke” og det er dermed ikke anledning til å gi dispensasjon. 

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven og kommuneplanens bestemmelse om 
tillatt størrelse og utforming.
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Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, må det vurderes hvorvidt 
fordelene ved å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebærer at lovgiver 
allerede har foretatt en avveining av interesser. Utgangspunktet er at borgerne skal kunne 
innrette seg i tiltro til dette byggeforbudet. Skal det gis dispensasjon fra lovregelen, er det 
ikke tilstrekkelig at hensynene bak bestemmelsen ikke blir skadelidende. Søkeren må i tillegg 
påvise positive grunner for dispensasjon. Med andre ord så vil ikke fravær av negative 
grunner i seg selv anses som et argument for dispensasjon. Dette følger av en uttalelse fra 
Sivilombudsmannen den 1. mars 2012.

Gjeldende kommuneplan hvor det er foretatt en vurdering av størrelse på naust ble vedtatt 
omtrent på søknadstidspunktet og rådmannen antar derfor at terskelen for å gi dispensasjon 
må være enda høyere.

Som begrunnelse for dispensasjon er det blant annet anført at det er vanskelig å utnytte 
eiendommen til sjøhus uten dispensasjon samtidig som det er gitt dispensasjoner i andre 
tilfelle.

Rådmannen har forståelse for at små parseller som gjerne stammer fra en tid hvor de inngikk 
i gårdsdrift eller lignende, kan være vanskelige å utnytte i forhold til dagens krav til 
bekvemmelighet. Det er heller ingen tvil om at det ikke lenger finnes tradisjonelle ”sjøbruk” 
hvor naustbebyggelse var naturlig tilknyttet næringsvirksomhet. Dagens bruk har en klar 
undertone av fritidssysler, men naustformål er fremdeles klart avgrenset mot rene 
fritidsformål. 

I denne saken fremstår det som om søknaden er fremmet uten tanke for kommuneplanens 
bestemmelser om utforming av naust. Dersom eiendommen er liten, må en naturligvis 
tilpasse tiltaket til eiendommen. I kommuneplanen har en lagt til grunn at opp til 30 m² er 
tilstrekkelig for å få en god utnyttelse av et naust. 
Det synes derfor noe underlig for Rådmannen at søker beklager seg over for liten tomt i 
begrunnelsen for dispensasjon fra 4-meters regelen, mens det i begrunnelsen for 
dispensasjon om størrelse på bygget tas til inntekt at tomten er forholdsvis stor.

Videre er det klart at det er gitt mange dispensasjoner, men en må gjøre forskjell på 
vedtakene i grad av konflikt med gjeldende bestemmelser. Det er altså av betydning om 
dispensasjonen innebærer en bygning på 81 m² eller 30 m². 
En kan derfor ikke se at de anførte fordelene med dispensasjonen kan tillegges vekt. Det er 
uansett ikke vist til hvilke dispensasjoner som etter søkers syn har betydning for vurderingen 
i det foreliggende tilfelle.  Eldre tillatelser ble vedtatt etter dagjeldende plangrunnlag og 
retningslinjer. Siden da har det både kommet en ny plan- og bygningslov og kommuneplan. 
Eldre praksis kan derfor ikke legges ukritisk til grunn.

Hva gjelder nabomerknadene er det vanlig praksis i Eigersund kommune å stille krav om at 
bygninger skal kunne vedlikeholdes på egen grunn. Det ville vært naturlig å stille et lignende 
krav i det foreliggende tilfellet.

Rådmannen finner ikke grunn til å tro at søkers opplysninger vedrørende avstander og 
grenselinjer ikke er riktige. En skal bemerke at det vanligvis ikke finnes rett til eiendom i sjø, 
men prinsippene om strandrett kan ta en form som minner om eiendomsrett. Det synes 
sannsynlig for Rådmannen at deler av naboens brygge i dag går over det som naturlig hører 
til tiltakshavers strandrett.
Det synes imidlertid ikke å være nok plass til omsøkt tiltak på eiendommen. Det er ifølge 
vedlagte kart fra oppmålingskontoret at det bare er plass til et ca. 6,19 meter bredt bygg. 
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Omsøkt tiltak er 6,30 meter bredt. Det må altså forutsettes at tiltaket revideres før det kan gis 
tillatelse.

Det bør avslutningsvis vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig parkeringsplassdekning. Det er 
opplyst at eiendommen gnr. 7 bnr. 505 har tinglyst to parkeringsplasser på gnr. 7 bnr. 5. Ut 
fra normal bruk vil en anta at bygningen forutsetter minst to parkeringsplasser i tillegg til 
allerede eksisterende bebyggelse.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjon i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 22.06.11 om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 29-4 om avstand til naboeiendom og kommuneplanens § 2.13 om tillatt 
størrelse og utforming og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 7 bnr. 505, og har 
funnet å anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra da ……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230799 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
206699 Redegjørelse vedrørende søknad gnr. 7 bnr. 505
181798 Oversendelsesbrev - dispensasjon
181801 Situasjonskart
181803 Fasadetegning
181804 Plantegning
172202 Nabomerknader vedr. oppføring av naust gnr. 7 bnr. 505, Leidland

181797
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av naust med loft gnr. 7 bnr. 505, 
Leidland
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181802 Kart - fra seksjon kart og oppmåling

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.11.2010 Hellvik Hus AS
Naust, gnr. 7 bnr. 505, Leidland - gjenpart av 
nabovarsel

2 I 10.12.2010 Geir Ove og Birgit Bø
Klage på brev angående nabovarsel naust gnr. 7 
bnr. 505

3 I 03.01.2011
Aksel (for beboere på 
Leidland) Nodland

Vedr. søknad om fradeling av eiendom og 
oppføring av naust på Leidland gnr. 7 bnr. 505

4 I 13.01.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av 
naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn Aadnesen, Leidland

5 U 14.02.2011 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn 
Aadnesen, Leidland

6 I 15.04.2011 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - søknad om 
dispensasjon gnr. 7 bnr. 505

8 I 18.04.2011 Geir Ove og Birgit Bø
Nabomerknader vedr. oppføring av naust gnr. 7 
bnr. 505, Leidland

7 I 18.04.2011 Geir Ove og Birgit Bø
Nabomerknad - naust gnr. 7 bnr. 505 - Bjørn 
Aadnesen, Leidland

11 I 21.06.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av 
naust med loft gnr. 7 bnr. 505, Leidland

12 U 15.07.2011 Hellvik Hus AS Foreløpig svar - Søknad om oppføring av naust
14 I 02.01.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Redegjørelse vedrørende søknad gnr. 7 bnr. 505

15 U 06.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedr. søknad om dispensasjon - naust gnr. 7 bnr. 
505, Bjørn Ådnesen

16 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

17 U 04.06.2012
Geir Ove og Birgit Bø; 
Bjørn Aadnesen; 
Hellvik Hus AS

Varsel/informasjon om befaring

Parter i saken:
            

Bjørn Aadnesen Postboks 113 5547 UTSIRA
N Geir Ove og Birgit Bø Krossvikveien 8 4370 EGERSUND
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.08.2012
Arkiv: :GBR-13/1251, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1349
Journalpostløpenr.:
12/20953

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
126/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om oppføring av skilt gnr. 13 bnr. 1251 - Egersund 
Investeringsselskap AS, Nytorget 6
  

Sammendrag:
Eigersund kommune mottok den 14.06.12 søknad om oppføring av 3 fasadeskilt på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 1251. Deler av fasaden mot Nytorget vil bli dekket med 
henvisningsskilt i en lengde på ca 20 meter.   
Naboer er varslet og det foreligger merknad fra eier av gnr. 13 bnr. 1512, Marie Lousie 
Hadland. 

Saken legges frem for Planteknisk utvalg da den er av prinsipiell karakter og vil være førende 
for videre behandling av lignende saker. En gjør oppmerksom på at tiltaket ikke forutsetter 
dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan. 

I dag så er det oppført reklameskilt for G-sport på bygningens fasade (vinduer i 2etg.) Det er 
ikke mottatt søknad for disse skiltene og en vil følge opp forholdene i en egen sak. 

Saksgang:
Saken avgjøres av planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak 14.08.2012:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13
bnr. 1251. og finner å kunne akseptere plassering av henvisningsskilt under følgende 
forutsetninger: 
1. Skiltrekkene deles opp etter antall foretak, slik at en unngår store dekkende hvite flater. 
2. Det må sendes inn nye tegninger til godkjenning. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldene plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 12.10.09. 
Omsøkt areal er i planen regulert til kombinerte formål – bolig/forretning/kontor. Området er ikke 
regulert til spesialområde bevaring og således ikke avhengig av uttale fra antikvarisk myndighet. 
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Aktuell bestemmelse fra kommuneplanen. 

§ 1.12 Fasader, skilt og reklame jfr. Pbl § 11-9 nr. 5 

- Skilt – og reklameinneretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad og 
tillatelse, jf. Pbl§ 30-3. 

- 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 kulturmyndighet for 
uttale

- I boligstrøk er lysreklame, klistreplakater og andre reklameinnretninger ikke tillatt. 
Unntaket kan gjøres for forretninger som tjener strøket. Reklamer som sjenere 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 m 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. 

Aktuelle bestemmelser fra Plan- og bygningsloven

§ 29-1. Utforming av tiltak

       Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god 
arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av 
denne lov. 

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 29-2. Visuelle kvaliteter

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

Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 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. 
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       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. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt skilt skiller seg fra et reklameskilt da det fungerer som henvisningsskilt til foretakene
i bygningen. Ettersom bygningen har kombinerte formål med bolig, forretning, kontor har en 
forståelse for at det er nødvendig med et eller flere henvisningsskilt. Saken legges frem for 
politisk behandling da det dreier seg om et sentralt område som vil påvirke opplevelsen av 
sentrumsområdet. 

Definisjon av skilttype
Mottatt søknad beskriver skiltet(ene) som reklameskilt, men på vedlagte tegninger er det vist 
henvisningsskilt til foretak i bygningen. Skiltets funksjon er å informere om virksomhetens 
lokalisering og er plassert i tilknytning til virksomheten. 

Vedrørende utforming av skiltene
En kan ikke se at omsøkt utforming av skilt er tilpasset bygningens fasade. Det anmerkes at 
skiltene kan deles opp i mindre felter og tilpasses fasaden på en bedre måte. Bygningen har en 
oppdeling av fasaden som bør imøtekommes ved en ny utforming av henvisningsskiltene.
Dersom skiltene deles opp etter antall foretak kan en unngå at skiltene tar opp for stor del av 
fasaden og utrykket blir ikke fullt så dominerende. 

Nærhet til trehusbebyggelse og næringsvirksomhet. 
Den bevaringsverdige trehusbebyggelsen har begrensninger hva gjelder utforming og plassering 
av skilt og reklameenheter i reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkt henvisningsskilt oppføres 
på en bygning som i reguleringsplanen er definert med formål kombinerte områder -
bolig/forretning/kontor. Søknad om oppføring av henvisningsskilt anses som i tråd med dette 
formålet. 

Nabomerknad 
Eier av eiendom gnr. 13 bnr. 1512, Marie Louise Hadland, protesterer mot oppføring av skiltene
og mener de vil skjemme fasaden på bygget. 
Ansvarlig søker kommenterer merknaden som naboens subjektive syn på utformingen av tiltaket. 
En har forståelse for nabomerknad da skiltene som omsøkt er store og vil dominere fasaden på 
bygningen. Det anbefales derfor at skiltene gis en ny utforming. 

Konklusjon
En viser til ovennevnte og finner at det kan gis tillatelse til montering av henvisningsskilt, 
under forutsetting av at utforming av skiltene deles opp etter antall foretak og tilpasses. Det 
må sendes inn nye tegninger til godkjenning. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1251. og søknaden avslås da…. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
235530 Søknad om tillatelse til tiltak, oppsetting av reklameskilt gnr. 13 bnr. 1251
235531 Oversendelsesbrev
235533 Klage på nabovarsel
235535 Foto
235536 Situasjonskart
241123 Reguleringsplan for Egersund sentrum.pdf
241124 kommuneplanbestemmelse § 1.12.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.06.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Søknad om tillatelse til tiltak, oppsetting av 
reklameskilt gnr. 13 bnr. 1251

2 U 13.07.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Foreløpig svar - oppsetting av reklameskilt gnr. 
13 bnr. 1251

4 U 01.08.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Tillatelse til henvisningsskilt/fasadeskilt på 
bygning gnr. 13 bnr. 1251 - Egersund 
Investeringsselskap AS, Nytorget 6

Parter i saken:
            
TIL Egersund 

Investeringsselskap
Postboks 260 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.08.2012
Arkiv: :GBR-22/62, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2250
Journalpostløpenr.:
12/21428

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
127/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, 
Stapnes
  

Sammendrag:

John Håland søker den 20.10.11 om dispensasjon for oppføring av tilbygg på til eksisterende 
fritidsbolig på eiendom gnr. 22 bnr. 62. Tilbygget medfører at tillatt maksimal grunnflate for 
fritidsboligen overstiges med ca. 14m².  
Den eksisterende fritidsboligen ble godkjent den 05.09.2000 med et BYA (bebygd 
areal/grunnflate) på ca. 94,4m² og et BRA (bruksareal) på ca. 76m².  Nytt tilbygg gir 
fritidsboligen et BYA på ca 104m² og BRA på ca. 90m².
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjon. Ved anbefaling av dispensasjon
oversendes saken til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttale før 
endelig vedtak kan fattes. 

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon fra den gjeldende
reguleringsplanens § 1.2 om overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og finner, jamfør plan – og bygningslovens § 19, at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak de ovennevnte 
bestemmelsene.
Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på del av gnr.22 bnr. 5, Stapnes

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Reguleringsplan for fritidsbebyggelse på del av gnr.22 bnr. 5, Stapnes, vedtatt av 
kommunestyret 03.05.99. Eiendommen er vist som byggeområde- fritidsbebyggelse. 
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§1.2 
Hver hytte tillates oppført som en hytteenhet i en etasje + eventuelt loft/hems. Maksimal 
grunnflate for hver fritidsbolig er 90m2 og T- BRA =110m2. En bod kan oppføres med inntil 
5m2 på hver tomt. Endelig plassering godkjennes av kommunen. Terrasser tilpasses terreng. 
Øvre grense 40m2.
Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter, målt fra topp grunnmur. 

Området er vist som HF område i kommuneplanen for Eigersund vedtatt 06.06.11. 
Kommuneplanbestemmelsene til HF områder 2.12.2, legger opp til av øvre grense for BYA 
ikke skal overstige 75 m². 

Kommunens adgang til å fravike bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven, fremgår av lovens § 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.

Søker har i skriv datert 05.01.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Saksbehandlers vurderinger:
Ved vurdering av om det kan gis dispensasjon fra plangrunnlaget tar en utgangspunkt i 
opplysninger fra tiltakshaver. I denne saken foreligger det 4 punkter som begrunner 
søknaden. 
I det første punktet beskrives tiltaket som nødvendig ved at det vil gi beskyttelse mot dårlig 
vær. Det andre punket fører at det ikke foreligger innvendinger fra nærliggende naboer. 
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Punktene er av svært generell art og bør ikke tillegges vekt ved vurdering av dispensasjon 
fra reguleringsplanen. 
Tiltakshaver skriver at det er 6 meter til nærmeste nabogrense. En kan ikke se at dette kan 
tillegges spesiell vekt ved vurdering av dispensasjon fra BYA på 90m². 

Tiltakshaver opplyser om at de er kjent med at flere av nabohyttene har større bebygd areal 
en det som det nå søkes om. 
En gjennomgang av byggetillatelsene til noen av nabohyttene viser at dette stemmer (se 
tabell). Det er gitt flere tillatelser til større bebygd areal enn 90 m² og det er heller ikke gitt 
dispensasjon fra reguleringsplanen i disse tillatelsene. 

TYPE GNR/BNR TILLATELSE BYA BRA
Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 59 godkjent 02.02. 

2001
BYA 115,2m² BRA 101,4m²

Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 60 godkjent 
26.10.2000

BYA 103m BRA 78,2m²

Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 63 godkjent 12.07. 
2004

BYA 107,9m² BRA 131,5m².

Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 71 godkjent 
09.12.2005

BYA 109,8m² BRA 91,7m²

Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 72 godkjent 
09.12.2005

BYA 99.1m² BRA 84m²

Dessverre kan en ikke svare for tidligere saksbehandling, men det er klart at disse 
tillatelsene undergraver reguleringsplanens størrelsesbegrensning. Selv om store deler av 
eksisterende bebyggelse allerede overstiger tillatt BYA forutsettes det allikevel i det 
gjeldende plangrunnlaget og den nylig vedtatte kommuneplanen av 2011 at 
fritidsbebyggelsen ikke skal overstige et BYA på 90m² og 75 m² (i kommuneplanen). Dersom 
det er et behov for større fritidsboliger i området bør dette løses ved en reguleringsendring 
fremfor å dispensere fra den eksisterende reguleringsplanen. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjon i vesentlig grad
vil tilsidesette hensynene bak bestemmelse §1.2 om grunnflate på maksimalt 90m² for 
fritidsboliger.

Skulle planteknisk utvalg komme til at dispensasjonen ikke i vesentlig grad tilsidesetter
hensynene bak de ovennevnte bestemmelsen, må det vurderes hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens § 1.2 om 
overskridelse av maksimal grunnflate for fritidsbolig på eiendommen gnr. 22 bnr. 62, og har 
funnet å anbefale dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19-2.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak ovennevnte
bestemmelser da ……
…...
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..
Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

220950
Tilleggsopplysninger iht. søknad om dispensasjon for byggetillatelse av tilbygg 
hagestue gnr. 22 bnr. 62

220951 Situasjonskart
220952 Fasadetegning
220953 Plantegning
240944 Reguleringsplan for stapnes.pdf
240945 Reguleringsplanbestemmelser for Stapnes.pdf
240948 Ustnitt av kommuneplan og kommuneplanbestemmelser.pdf
240949 BYA fritidsboliger Stapnes.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2011 John Håland
Ett-trinns søknadsbehandling, bygging av 
hagestue gnr. 22 bnr. 62

2 U 25.11.2011 John Håland
Foreløpig svar - Hagestue gnr. 22 bnr. 62 -
Wenche og John Håland, Stapnes

3 I 04.01.2012 Wenche og John Håland
Tilleggsopplysninger iht. søknad om 
dispensasjon for byggetillatelse av tilbygg 
hagestue gnr. 22 bnr. 62

Parter i saken:
            
TIL John Håland Gamleveien 1 D 4370 EGERSUND
SØK John Håland Gamleveien 1 D 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.08.2012
Arkiv: :GBR-14/7, FA-
V63
Arkivsaksnr.:
12/1252
Journalpostløpenr.:
12/21652

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
128/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om fritak fra driveplikten -  gnr. 14 bnr. 7 og 35 -
Astrid Elisabeth Helgeland Jørgensborg og Frode 
Helgeland
  
Sammendrag:
Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode Helgeland søker 3. juni 2012 om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund. De ønsker fritak fra driveplikten fram til 
høsten 2013. Jørgen Tore Omdal og Gunnar Friestad skal leie jorda i 2012 og 2013. Astrid 
Elisabeth H. Jørgensborg og Frode Helgeland ønsker å drive selv når de har fått i orden 
bygninger, redskaper, gjerder og jord.   Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode Helgeland 
overtok gården gnr./bnr. 14/7 og 35  04.05.2011. De fikk konsesjon til kjøp av gården 
27.04.2011. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode 
Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 27.04.2012 til 
1.10.2013. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid bort 
i denne perioden.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Astrid Elisabeth og Frode Helgeland søker 3. juni 2012 om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
5/7  i Eigersund. De ønsker fritak fra driveplikten fram til høsten 2013. Jørgen Tore Omdal og 
Gunnar Friestad skal leie jorda i 2012 og 2013. Astrid Elisabeth og Frode Helgeland ønsker 
å drive selv når de har fått i orden bygninger, redskaper, gjerder og jord.   

Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode Helgeland overtok gården gnr./bnr. 14/7 og 35  
04.05.2011. De fikk konsesjon til kjøp av gården 27.04.2011. Personlig driveplikt gjelder fra 
27.04.2012. 
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Eiendommen gnr./bnr. 14/7 og 35 ligger på Skåra. Gården har ca. 17,8 dekar fulldyrket jord, 
17,6 dekar overflatedyrka jord, ca. 122,4 dekar med innmarksbeite, ca. 34,3 dekar med skog 
og ca. 386,3 dekar med utmark, totalt 586,4 dekar.    
Drift på bruket er for tiden bortleie.  

Gården var tidligere eid av Torbjørn Grastveit. 

Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han/hun trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten.  

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som 
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
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fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.

Søknaden om å leie bort jordbruksarealet i 2 år er i realiteten en søknad om fritak fra 
driveplikten etter dagens regelverk.  

En viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år.

En har stor forståelse for at Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode Helgeland trenger tid 
på å få gården i god stand før de kan drive selv. I mellomtiden vil jordbruksarealene bli 
drevet på forsvarlig måte av Jørgen Tore Omdal og Gunnar Friestad. 

En vil anbefale at det gis tillatelse til fritak fra driveplikten fram til 1.10.2013 med vilkår om at 
jordbruksarealet leies vekk i denne perioden.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8 søknad fra Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og 
Frode Helgeland om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund. Dette med 
følgende begrunnelse: ********************.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233038 Søknad om utsettelse av driveplikt
241207 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 06.06.2012 Frode Helgeland Søknad om utsettelse av driveplikt

1 I 06.06.2012
Frode og Astrid 
Elisabeth Helgeland

Søknad om fritak fra ordinær konsesjon gnr. 14 
bnr. 7 og 35

4 X 14.08.2012 WorkCentre 7428 Kart
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Parter i saken:
            

Astrid Elisabeth H. 
Jørgensborg og Frode 
Helgeland

Hestnesveien 211 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-51/2, FA-
V63
Arkivsaksnr.:
12/1539
Journalpostløpenr.:
12/21633

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
129/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning -  gnr 51 bnr. 2,5 og 7  og 52/19 - Svein Joar 
Egeland
  

Sammendrag:
Aud Torill Egeland, søker på vegne av sønnen Svein Joar Egeland, om fritak fra drivplikten 
på gnr./bnr. 51/2,5,7 og 52/19 i Eigersund fra 01.08.2013 til 01.08.2019.  Gården skal 
forpaktes av Aud Torill Egeland og John Harry Egeland fra 01.08.2012 til 01.08.2019.   

Eiendommen ligger på Dyrsand på Ege. Gården har ca. 25,8  dekar fulldyrket jord, ca. 2,2 
dekar overflatedyrka jord, ca. 14,9 dekar innmarksbeite, ca. 379,8 dekar med skog og 25,1 
dekar med annet areal.    

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8  Svein Joar Egeland fritak fra driveplikten på gnr. 51 
bnr. 2,5 og 7 og 52/19 i Eigersund fra 27.07.2013  til og med 01.08.2019.
Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 51/2 og 7 blir forpaktet bort i 
denne perioden til Aud Torill Egeland og John Harry Egeland.   

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Aud Torill Egeland, søker på vegne av sønnen Svein Joar Egeland, om fritak fra drivplikten 
på gnr./bnr. 51/2,5,7 og 52/19 i Eigersund fra 1.8.2012 til 1.8.2019.  Gården skal forpaktes av 
Aud Torill Egeland og John Harry Egeland fra 1.8.2012 til 1.8.2019.   

Svein Joar Egeland overtok bruket gnr./bnr. 51/2,5,7 og 52/19 i Eigersund 27.07.2012. 
Personlig driveplikt gjelder fra 27.07.2013, dvs. ett år etter gårdsoverdragelsen. Det søkes 
derfor i realiteten om fritak fra driveplikten fra 27.07.2013 til 1.8.2019.  
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Eiendommen ligger på Dyrsand på Ege. Gården har ca. 25,8  dekar fulldyrket jord, ca. 2,2 
dekar overflatedyrka jord, ca. 14,9 dekar innmarksbeite, ca. 379,8 dekar med skog og 25,1 
dekar med annet areal.    

Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han/hun trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten. Derfor må Hans Meinhard Seglem søke om fritak fra 
driveplikten. 

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som 
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.
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Søknaden om å forpakte bort jordbruksarealet for 7 år er i realiteten en søknad om fritak fra 
driveplikten etter dagens regelverk. En er likevel overrasket over at Statens 
landbruksforvaltning ikke gjør unntak i slike tilfeller slik at driveplikten kan oppfylles ved 
forpaktning av landbrukseiendommer i 5 år eller mer. 

En viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år.

En mener at det viktigste vil være at jordbruksarealene blir drevet på en forsvarlig måte, men 
leietiden trenger ikke nødvendigvis være 10 år, slik loven krever. Det bør derfor være mulig å 
søke fritak fra kravet om 10 års leiekontrakter i visse tilfeller.

Svein Joar Egeland overtok bruket gnr./bnr. 51/2, 5 og 7 og 52/19 i Eigersund 27.07.2012 og 
har således personlig driveplikt fra 27.07.2013.    

En vil anbefale Planteknisk utvalg om å tillate søknaden om fritak fra driveplikten for å kunne 
forpakte bort eiendommen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8  søknad fra Aud Torill Egeland om fritak fra 
driveplikten på gnr. 51,  bnr. 2,5 og 7 og 52/19  i Eigersund fra 27.07.2013 til og med 
01.08.2019. Dette med følgende begrunnelse: **********. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
241209 Gårdskart
240558 Søknad om fritak fra driveplikt på Dyrsand gård - Aud Torill Egeland

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.07.2012 Aud Torill Egeland
Søknad om fritak fra driveplikt på Dyrsand gård -
Aud Torill Egeland

3 X 14.08.2012 WorkCentre 7428 Gårdskart
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Parter i saken:
            

Svein Joar Egeland Bjerkreimsveien 424 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-9/8, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/1463
Journalpostløpenr.:
12/21601

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
130/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/20) - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - gnr./bnr.9/8  - Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge 
Sæstad - 2. gangs behandling
  

Sammendrag:

Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 260 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 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.

Rogaland fylkeskommune har i brev av 08.05.2012 ingen innvendinger til omsøkt tiltak, men 
gjør oppmerksom på en gravrøys som ligger på et høydedrag nordøst for huset. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 12.06.2012 ingen innvendinger til søknaden.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 260 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/20 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven 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.  Det stilles krav om at omsøkt 
parsell og gnr./bnr. 9/20  sammenføyes.       

Eventuell tidligere politisk behandling:
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17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. 
fvl. 
§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-065/12 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 tilleggsparsell på om lag 260 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/20 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 

Vedtaket er enstemmig.

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. 

Rogaland fylkeskommune har i brev av 08.05.2012 ingen innvendinger til omsøkt tiltak, men 
gjør oppmerksom på en gravrøys som ligger på et høydedrag nordøst for huset. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 12.06.2012 ingen innvendinger til søknaden.  
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Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:

Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)
§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

  
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. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
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. 

Dette med følgende begrunnelse: *******

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

240932
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 
tilleggsparsell på gnr. 9 bnr. 8

230386 Uttalelse - fradeling gnr. 9 bnr. 20 - dispensasjon, særutskrift
221979 Gårdskart gnr. 9 bnr. 8

221821
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/20) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad

183258 Søknad om rekvisisjon av  oppmålingsforretning gnr. 9 bnr. 8
183260 Situasjonskart

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 Gårdskart gnr. 9 bnr. 8

6 U 19.04.2012

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

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

5 U 19.04.2012
Gunnar Inge Sæstad; 
Ingar Wilhelmsen

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

7 I 08.05.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - fradeling gnr. 9 bnr. 20 - dispensasjon, 
særutskrift
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8 I 12.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsparsell 
på gnr. 9 bnr. 8

Parter i saken:
            

Gunnar Inge Sæstad Kutterveien 23 4370 EGERSUND
TIL Ingar Wilhelmsen Løyningsveien 41 4370 EGERSUND

 
Side 599 av 696



 
Side 600 av 696



 
Side 601 av 696



 
Side 602 av 696



 
Side 603 av 696



1

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 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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17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. 
fvl. 
§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-065/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

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:
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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

  
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 

 
Side 606 av 696



4

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. 
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 ~
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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: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-9/8, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/1504
Journalpostløpenr.:
12/21602

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
131/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom 
(gnr./bnr. 9/18) - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel  - gnr./bnr. 9/8  - Ingar Wilhelmsen/Gunnar Inge 
Sæstad  - 2. gangs behandling
  

Sammendrag:
Ingar Wilhelmsen søker om å dele fra en tilleggsparsell på ca. 100 m2 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 9/8 i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal nyttes som tilleggsareal til 
boligeiendommen gnr./bnr.  9/18, som eies av Ingar Wilhelmsen. Gunnar Inge Sæstad 
overtok 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.   

Rogaland fylkeskommune har i brev av 08.05.2012 ingen innvendinger til omsøkt tiltak, men 
gjør oppmerksom på en gravrøys som ligger på et høydedrag nordøst for huset. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 26.06.2012 ingen innvendinger til søknaden.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg gir etter §19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.

2. Planteknisk utvalg gir etter § 20-1 i plan – og bygningsloven tillatelse til fradeling av 
en tilleggsparsell på ca. 100 m2 til boligeiendommen gnr./bnr. 9/18 fra gnr./bnr. 9/8 i 
Eigersund.   Det stilles krav om at omsøkt tilleggsparsell sammenføyes med  gnr./bnr. 
9/18.

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.04.2012 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:

 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. 
fvl. 
§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-064/12 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 tilleggsparsell på om lag 100 m2 til boligeiendommen gnr. /bnr. 9/18 fra 
gnr./bnr. 9/8 i  Eigersund kommune. 

Vedtaket er enstemmig.

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 som  
overtok bruket gnr./bnr. 9/8 (31.10.2011) fra Ingar Wilhelmsen 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. 

Rogaland fylkeskommune har i brev av 08.05.2012 ingen innvendinger til omsøkt tiltak, men 
gjør oppmerksom på en gravrøys som ligger på et høydedrag nordøst for huset. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 26.06.2012 ingen innvendinger til søknaden.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
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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

  
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.

I denne saken er det ikke sannsynlig for at det kan oppstå konflikter med 
landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser ikke inntil jordbruksareal.   
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. 

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. 
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Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
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. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230387 Uttalelse - fradeling gnr. 9 bnr. 8 - dispensasjon, særutskrift

240983
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av en 
tilleggsparsell ril boligeiendom - gnr/bnr.  9/8 i Eigersund kommune

221837
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til boligeiendom (gnr./bnr. 9/18) -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 9/8 -  Ingar 
Wilhelmsen/Gunnar Inge Sæstad

183666 Rekvisisjon av kartforretning gnr. 9 bnr. 8
183667 Situasjonskart
221965 Kart

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 Gunnar Inge Sæstad Vedr. delingssak  gnr. 9 bnr. 8
8 X 22.03.2012 Kart

10 U 19.04.2012

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

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

9 U 19.04.2012
Gunnar Inge Sæstad; 
Ingar Wilhelmsen

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

11 I 08.05.2012 Rogaland Uttalelse - fradeling gnr. 9 bnr. 8 - dispensasjon, 
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fylkeskommune særutskrift

12 I 12.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsparsell 
på gnr. 9 bnr. 8

13 I 26.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av en 
tilleggsparsell ril boligeiendom - gnr/bnr.  9/8 i 
Eigersund kommune

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.:
11/1504
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 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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17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 ALF TORE SÆSTAD (KRF) erklærte seg ugild i saken da han er bror til tiltakshaver, jf. 
fvl. 
§ 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Edmund Iversen (KRF) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-064/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

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
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”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

  
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  
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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. 
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:
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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

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: 14.08.2012
Arkiv: :GBR-5/233, 
GBR-5/234, FA-L42
Arkivsaksnr.:
09/3167
Journalpostløpenr.:
12/21621

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
132/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om utsettelse med riving av eldre bolighus og 
fritak fra kravet om salg av to parseller som tilleggsareal  -  
gnr./bnr. 5/234  - Harry og Margaret Myklebust - klagesak 
  

Sammendrag:
Harry Myklebust søkte 09.03.2009 om riving av eldre bolighus og driftsbygning samt 
fradeling av ny tomt fra gnr./bnr. 5/12 i Eigersund kommune for oppføring av enebolig og 
garasje. 

Formannskapet ga Harry og Margaret Myklebust i sak 111/09 på møte 30.09.2009 i 
formannskapet tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1100 m2 med påstående bolighus og 
driftsbygning fra gnr./bnr. 5/12 i Eigersund. Det ble satt som betingelse for deling at en 
parsell på ca. 325m2 dyrka jord i nord og en parsell ca. 450 m2 i vest som blir frigjort etter at 
veien blir flyttet, og eldre bolighus revet, blir lagt til naboeiendom og drevet som 
jordbruksareal.

Det er gitt ferdigattest på ny bolig på fradelt parsell, gnr./bnr. 5/233. Driftsbygningen er revet, 
men Harry Myklebust ønsker ikke å rive eldre bolig nå eller selge parsellene (gnr./bnr. 
5/234). Eigersund kommune krever i brev av 26.04.2011 at eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 
må rives innen 1.8.2011 og at eiendommen gnr./bnr. 5/234 blir solgt innen samme dato som 
tilleggsareal til bruk i nærområdet.  

Harry og Margaret Myklebust søker om utsettelse med riving av eldre bolighus i 5 år og fritak 
fra kravet om salg av to parseller på henholdsvis 325 m2 og 450 m2  (begge tilhørende 
gnr./bnr. 5/234) som tilleggsareal til nabobruk. Dette må betraktes som en klagesak på 
jordbrukssjefens sitt vedtak av  26.04.2011.  

Da det ble søkt om fradeling før 1.7.2009 må saken behandles etter §7 i  plan og 
bygningslov av 1985. 

Saken ble behandlet i formannskapet i sak FS-068/11. Følgende ble vedtatt: 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan 

beholde gnr./bnr. 5/234.

Saken har vært til uttalelse hos fylkesmannen i Rogaland.  Fylkesmannen frarår at det blir 
gitt  utsettelse av riving av eldre bolighus og fritak fra krav om salg av to parseller som 
tilleggsareal.  Fylkesmannen mener fristene for riving av det gamle bolighuset og salg av 
gnr./bnr. 5/234 som ble satt i vedtak fra Eigersund kommune i brev datert 26.04.2011 bør stå 
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ved lag.

Statens vegvesen har i brev av 10.08.2011 gitt midlertidig tillatelse til å nytte eksisterende 
avkjørsel gjeldende for boligtomt gnr./bnr. 5/233. Ny veitrasé må opparbeides når gammelt 
bolighus blir revet.    

Saken ble behandlet på ny  i formannskapet 28.09.2011 i sak FS-104/11 (2. gangs 
behandling). Følgende ble vedtatt: 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving av 

eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset. 
3. Formannskapet gir etter § 7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.  

Fylkesmannen påklager vedtaket i sak FS-104/11 (2. gangs behandling) i brev av 
16.11.2011. Fylkesmannen kan nå akseptere at det eldre bolighuset på gnr./bnr. 5/234 blir 
stående så lenge søkers mor er bosatt i bolighuset. Fylkesmannen aksepterer ikke utsettelse 
eller fritak for krav om salg av gnr./bnr. 5/234. Bolighuset kan bli stående midlertidig selv om 
parsellen det står på blir solgt.

Harry Myklebust aksepterer nå at parsellene blir lagt som tilleggsparsell til Arne Myklebust 
sin driftsenhet gnr./bnr. 5/20 og 5/209 i Eigersund.   

Saksgang:
Tas klagen fra fylkesmannen til følge avgjøres saken av planteknisk utvalg. 
Tas klagen fra fylkesmannen ikke til følge avgjøres saken av en settefylkesmann. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg  tar klagen fra fylkesmannen til følge. 
2. Planteknisk utvalg  gir  etter §7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving 

av eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 for den tid hans mor bebor huset. 
3. Planteknisk utvalg stiller etter §93 i plan- og bygningsloven krav om  at må Harry 

Myklebust må selge gnr./bnr. 5/234 (to parseller) til eier av gnr./bnr. 5/20 og 5/209, 
Arne Myklebust som tilleggsareal innen 15. september 2012.   

Eventuell tidligere politisk behandling:

28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er part i saken som 
byggeleder for prosjektet, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og Bente S. Gundvaldsen (KrF) tok sete.

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 
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FS-104/11 Vedtak:

4. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
5. Formannskapet gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving av 

eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset. 
6. Formannskapet gir etter § 7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.  

Vedtaket er enstemmig. 

15.06.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet Hellvik Hus delvis er part i saken 
der han er byggeleder, jf. fvl. § 6, 2. Det fremkom ikke merknader til saken, og Edmund 
Iversen (KrF) tok sete.

~ o ~

Leif Erik Egaas (H) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Formannskapet tar klagen til følge. 
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus til 30.09.2014. 
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan 

beholde gnr./bnr. 5/234.”  
Trukket før votering.

Inghild Vanglo (AP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.”

Birger Røyland (SP)foreslo slikt vedtak: 
”Punkt 3 – tillegg til Vanglos forslag: 3 Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan-
og bygningsloven at søker kan beholde gnr./bnr. 5/234.”

Votering:
Vanglos forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
Røylands forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)

FS-068/11 Vedtak:

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan 

beholde gnr./bnr. 5/234.
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

30.09.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

FS-111/09 Vedtak:

1. Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  i medhold av plan-
og bygningsloven § 7 til fradeling  en parsell på ca. 1100 m2  fra gnr./bnr. 5 /12 som 
omsøkt. Dette med følgende begrunnelser:
 Godkjenning av søknaden synes ikke å medføre vesentlige endringer/ulemper i 

forhold landbruksinteressene i området.
 Det er ingen planer om selvstendig drift på driftsenheten gnr./bnr. 5/12 og 5/143 i 

framtiden.  Gnr./bnr. 5/12 og 5/143 er en helt marginal landbrukseiendom. 
 Omsøkte parsell er allerede bebygd og nyttes til boligformål.  
 Det er ikke behov for to hus på bruket. 

Det settes som betingelse for deling at parsellen på ca. 325m3 dyrka jord i nord 
og ca. 450 m2 i vest som blir frigjort etter at veien blir flyttet, blir lagt til 
naboeiendom og drevet som jordbruksareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 1100 m2 fra gnr./bnr. 5/12. 
Det settes som betingelse for deling at parsellen på ca. 325m3 dyrka jord i nord og 
ca. 450 m2 i vest som blir frigjort etter at veien blir flyttet, blir lagt til naboeiendom og 
drevet som jordbruksareal.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Harry Myklebust søkte 09.03.2009 om riving av eldre bolighus og driftsbygning samt 
fradeling av ny tomt fra gnr./bnr. 5/12 i Eigersund.  På ny tomt skulle det oppføres enebolig. 

Formannskapet ga Harry og Maragret Myklebust i sak 111/09 på møte 30.09.2009 i 
formannskapet tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1100 m2 med påstående bolighus og 
driftsbygning fra gnr./bnr. 5/12 i Eigersund. Det ble satt som betingelse for deling at en 
parsell på ca. 325m2 dyrka jord i nord og en parsell ca. 450 m2 i vest som blir frigjort etter at 
veien blir flyttet, og eldre bolighus revet, blir lagt til naboeiendom og drevet som 
jordbruksareal. De to parsellene som skulle legges som tilleggsareal til nabobruk har begge 
fått benevnelse gnr./bnr. 5/234 og er totalt på 787,3 m2.  

Parsellen som ble fradelt til boligformål har fått benevnelse gnr./bnr. 5/233 i Eigersund og er 
på ca. 1151 m2.   Eiendommen ble opprettet 9.11.2009. Nytt bolighus er oppført på gnr./bnr. 
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5/233 og det er gitt ferdigattest. Driftsbygningen er revet, men Harry Myklebust ønsker ikke å 
rive eldre bolig nå eller selge parsellene (gnr./bnr. 5/234). Eigersund kommune krever i brev 
av 26.04.2011 at eldre bolighus på gnr./bnr. 5/234 må rives innen 1.8.2011 og at 
eiendommen gnr./bnr. 5/234 blir solgt innen samme dato som tilleggsareal til bruk i 
nærområdet.  

Harry og Margaret Myklebust søker om utsettelse med riving av eldre bolighus i 5 år og fritak 
fra kravet om salg av to parseller på henholdsvis 325 m2 og 450 m2 som tilleggsareal til 
nabobruk. Dette må betraktes som en klagesak på jordbrukssjefens sitt vedtak av  
26.04.2011.   Harry Myklebust har ikke samvittighet til å flytte sin 85 år gamle mor til en 
annen bolig for så å rive huset hvor hun har bodd i snart 60 år.   Harry Myklebust vil nytte 
parsellen, ca. 450 m2 ( der det eldre huset står), til jordbruk når huset er blitt revet. Den 
andre parsellen, ca. 325m2,  nyttes til jordbruk i dag. Harry Myklebust kan ikke se poenget 
med at gnr./bnr. 5/234 må selges og legges som tilleggsareal til naboeiendom.   

Saken ble behandlet i formannskapet i sak FS-068/11. Følgende ble vedtatt: 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet anbefaler etter §7 i plan og bygningsloven at det gis tillatelse til 

utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset.
3. Formannskapet anbefaler også etter §7 i plan- og bygningsloven at søker kan 

beholde gnr./bnr. 5/234.

Saken har vært til uttalelse hos fylkesmannen i Rogaland.  Fylkesmannen frarår at det blir 
gitt  utsettelse av riving av eldre bolighus og fritak fra krav om salg av to parseller som 
tilleggsareal. Fylkesmannen  mener dette var klare vilkår for vedtak om deling som var gjort i 
sak 111/2009 på møte 30.09.2009 i formannskapet. Fylkesmannen mener fristene for riving 
av det gamle bolighuset og salg av gnr./bnr. 5/234 som ble satt i vedtak fra Eigersund 
kommune i brev datert 26.04.2011 bør stå ved lag. 

Statens vegvesen har i brev av 10.08.2011 gitt midlertidig tillatelse til å nytte eksisterende 
avkjørsel gjeldende for boligtomt gnr./bnr. 5/233. Ny veitrasé må opparbeides når gammelt 
bolighus blir revet.    

Saken ble behandlet på ny  i formannskapet 28.09.2011 i sak FS-104/11 (2. gangs 
behandling). Følgende ble vedtatt: 

1. Formannskapet tar klagen delvis til følge. 
2. Formannskapet gir etter § 7 i plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving av 

eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset. 
3. Formannskapet gir etter § 7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 

gnr./bnr. 5/234.  

Fylkesmannen påklager vedtaket i sak FS-104/11 (2. gangs behandling) i brev av 
16.11.2011. Fylkesmannen kan nå akseptere at det eldre bolighuset på gnr./bnr. 5/234 blir 
stående så lenge søkers mor er bosatt i bolighuset. Fylkesmannen aksepterer ikke utsettelse 
eller fritak for krav om salg av gnr,/bnr. 5/234. Bolighuset kan bli stående midlertidig selv om 
parsellen det står på blir solgt. 

En viser til samtale med Harry Myklebust i august 2012. Han godtar nå kravet om at gnr./bnr. 
5/234 må selges som tilleggsjord. Han vil selge gnr./bnr. 5/234 til Arne Myklebust. 
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Saksbehandlers vurderinger:
I formannskapets vedtak i sak 111/09, på møte 30.09.2009 står det at parsellene på ca. 325 
m2 og ca. 450 m2, som nå har benevnelse  gnr./bnr. 5/234, skal legges som tilleggsjord til 
nabobruk og drives som jordbruksareal. Harry og Margaret Myklebust står fremdeles som 
eiere av gnr./bnr. 5/234 i Eigersund. Bakgrunnen for vedtaket i formannskapet i sak 111/09 
på møte 30.09.2009 om krav av salg av parsellene som tilleggsareal var å gi en god 
landbruksmessig løsning ved at eier av gnr./bnr. 5/209 (Arne Myklebust) fikk kjøpe disse.  

I brev av 26.04.2011 fra Eigersund kommune har en satt 1.8.2011 som frist for salg av 
gnr./bnr. 5/234 som tilleggsjord og riving av bolighuset her. 

Formannskapet ga i sak FS-104/11 på møte 28.09.2011 tillatelse til utsettelse på riving av 
eldre bolighus for den tid hans mor bebor huset og at søker kan beholde gnr./bnr. 5/234.

Fylkesmannen påklaget vedtaket i sak FS-104/11 (2. gangs behandling) i brev av 
16.11.2011. Fylkesmannen aksepterer ikke utsettelse eller fritak for krav om salg av gnr,/bnr. 
5/234. Fylkesmannen kan nå akseptere at det eldre bolighuset på gnr./bnr. 5/234 blir 
stående så lenge søkers mor er bosatt i bolighuset. Bolighuset kan bli stående midlertidig 
selv om parsellen det står på blir solgt. 

En vist til samtale med Harry Myklebust i august 2012. Harry Myklebust aksepterer nå kravet 
om at gnr./bnr. 5/234 selges som tilleggsjord til et nabobruk.  Arne Myklebust vil kjøpe 
gnr./bnr. 5/234. 

En anbefaler derfor at en tar klagen fra fylkesmannen til følge og stiller krav om  at må Harry 
Myklebust må selge gnr./bnr. 5/234 (to parseller) til eier av gnr./bnr. 5/20 og 5/209, Arne 
Myklebust som tilleggsareal.   

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg tar ikke klage fra Fylkesmannen til følge. Planteknisk utvalg gir etter § 7 i 
plan og bygningsloven tillatelse til utsettelse på riving av eldre bolighus for den tid hans mor 
bebor huset og gir etter § 7 i plan- og bygningsloven tillatelse til at søker kan beholde 
gnr./bnr. 5/234.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
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202324
Klage på dispensasjon fra kommuneplanen for fritak fra krav om salg av to parseller 
som tilleggsareal, gnr. 5 bnr. 234

183577
Uttalelse vedr. dispensasjon fra kommuneplanen for uttalelse av riving av eldre 
bolighus og fritak fra krav om sal av

177817 Situasjonskart gnr. 5 bnr. 233
241227 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.12.2009 Hellvik Hus as
Gjenpart av nabovarsel, riving av driftsbygning 
samt oppføring av bolig og garasje, gnr. 5 bnr. 
233

2 I 05.01.2010 Hellvik Hus as
Søknad om enkle tiltak, riving av driftsbygning 
samt oppføring av bolig og garasje, gnr. 5 bnr. 
233

3 X 25.01.2010 Roger Tengsareid Vedr. bolig
4 I 26.01.2010 Hellvik Hus as Vedr. avkjørselstillatelse.gnr. 5 bnr. 233

5 U 01.02.2010 Hellvik Hus as
Angående avløpsforhold - Riving av driftsbygning 
samt oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 
233 - Leif Gabrielsen,

6 I 11.02.2010 Hellvik Hus as
Revidert søknad om utslippstillatelse, riving av 
driftsbygning samt oppføring av bolig og garasje

7 U 08.03.2010 Hellvik Hus as
Tillatelse til tiltak - Riving av driftsbygning samt 
oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 233 -
Leif Gabrielsen,

8 X 08.03.2010 Godkjente ansvarsretter 03.03.10 gnr. 5 bnr. 233
9 X 08.03.2010 Godkjente tegninger 03.03.10 gnr. 5 bnr. 233

10 I 12.03.2010 Comfort Egersund
Vedr. søknad om utslippstillatelse -
sanitæranlegg nytt bolighus gnr. 5 bnr. 233

13 U 19.04.2010 Hellvik Hus as
Foreløpig svar - Riving av driftsbygning samt 
oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 233 -
Leif Gabrielsen,

14 I 27.04.2010 Comfort Egersund
Vedr. søknad om utslippstillatelse fra ny bolig 
gnr. 5 bnr. 233, Ytstebrødveien 289

15 U 05.05.2010 Hellvik Hus as
Utslippstillatelse - Riving av driftsbygning samt 
oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 233 -
Leif Gabrielsen,

17 X 22.06.2010
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll -
bolighus og garasje på gnr. 5 bnr. 233, 
Ytstebrødveien 289

18 I 17.03.2011 Hellvik Hus as
Anmodning om ferdigattest gnr. 5 bnr. 233 og 
søknad om ansvarsrett/ferdigattest for 
våtromsarbeid

19 U 14.04.2011 Hellvik Hus as
Ansvarsrett - våtromsarbeider - Riving av 
driftsbygning samt oppføring av bolig og garasje 
gnr. 5 bnr. 233 - Leif Gabrielsen,

20 U 14.04.2011 Hellvik Hus as
Ferdigattest - Riving av driftsbygning samt 
oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 233 -
Leif Gabrielsen,

21 X 14.04.2011 godkjent ansvarsrett - våtrom

22 U 26.04.2011
Harry og Margaret 
Myklebust

Vedr. riving av bolighus og salg av tilleggsjord -
gnr. 5 bnr. 234
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24 I 08.05.2011
Harry og Margaret 
Myklebust

Søknad om utsettelse av rivningsvedtak for bolig 
gnr. 5 bnr. 234

23 U 10.05.2011 Hellvik Hus as
Vedrørende riving av driftsbygning samt 
oppføring av bolig og garasje gnr. 5 bnr. 233 -
Melissa og Leif Gabrielsen,

26 I 16.05.2011 Hellvik Hus AS
Vedr. ferdigattest bolig og garasje gnr. 5 bnr. 
233, Ytstebrødveien 289

27 U 24.05.2011 Tom Grøsfjell Vedrørende ferdigattest gbr 5/233

25 U 24.05.2011 Hellvik Hus as

Hellvik Hus AS - Vedrørende riving av 
driftsbygning/bolighus samt oppføring av ny bolig 
og garasje gnr. 5 bnr. 233 - Melissa og Leif
Gabrielsen,

29 I 27.05.2011 Hellvik Hus as Vedrørende ferdigattest gnr. 5 bnr. 233
28 I 30.05.2011 Leif Gabrielsen Avkjørelsestillatelse gnr. 5 bnr. 233
35 I 30.05.2011 Leif Gabrielsen Avkjørelsestillatelse - Ytstebrødveien 289
31 X 03.06.2011 Situasjonskart gnr. 5 bnr. 233

32 X 03.06.2011
Sak i formannskapet 30.09.09 - søknad om 
fradeling av parsell til bolig

33 U 17.06.2011
Harry og Margaret 
Myklebust

Særutskrift: Søknad om utsettelse med riving av 
eldre bolighus og fritak fra krav om salg av to 
parseller som tilleggsareal - gnr./bnr. 5/234 -  
Harry og Margaret Myklebust - klagesak

34 U 17.06.2011

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om utsettelse med riving av 
eldre bolighus og fritak fra krav om salg av to 
parseller som tilleggsareal - gnr./bnr. 5/234 -  
Harry og Margaret Myklebust - klagesak

36 U 22.06.2011

Ragnar Myklebust; 
Hilde Marie Hansen; 
Liv Agnete Seglem; 
Statens Vegvesen 
Region Vest

Særutskrift: Søknad om utsettelse med riving av 
eldre bolighus og fritak fra krav om salg av to 
parseller som tilleggsareal - gnr./bnr. 5/234 -  
Harry og Margaret Myklebust - klagesak

37 I 01.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse vedr. dispensasjon fra kommuneplanen 
for uttalelse av riving av eldre bolighus og fritak 
fra krav om sal av

38 I 10.08.2011 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å nytte eksisterende 
avkjørsel ifbm fradeling av parsell fra gnr. 5 bnr. 
12

40 U 20.10.2011
Harry og Margaret 
Myklebust

Særutskrift: Søknad om utsettelse med riving av 
eldre bolighus og fritak fra kravet om salg av to 
parseller som tilleggsareal gnr./bnr. 5/234  -
Harry og Margaret Myklebust - klagesak

41 I 16.11.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon fra kommuneplanen for 
fritak fra krav om salg av to parseller som 
tilleggsareal, gnr. 5 bnr. 234

43 X 14.08.2012 WorkCentre 7428 Gårdskart

Parter i saken:
            

Harry og Margaret 
Myklebust

Ytstebrødveien 293 4370 EGERSUND

SØK Hellvik Hus as Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Leif Gabrielsen Ytstebrødveien 293 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-78/7, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
12/591
Journalpostløpenr.:
12/21618

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
133/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig - gnr./bnr. 
78/7 - Jan Helge Havsø m.fl. - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - 2. gangs behandling
  

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.  

Planteknisk utvalg stilte seg positiv til å gi 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 på møte 15.05.2012 i PTU 
sak 84/12 . 

Saken har vært til uttalelse hos Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland 
fraråder å dele fra en så stor parsell som omsøkt. Fylkesmannen vil akseptere at det fradeles 
en hyttetomt på inntil 1 dekar.  Jan Helge Havsø m.fl. hadde helst sett at det ble fradelt en 
naturlig avgrenset tomt på ca. 2,4 dekar, men godtar fylkesmannens beslutning for å få 
saken igjennom.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i medhold av § 19-

2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en bebygd parsell på ca. 1000 m2 med 
formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
bebygd parsell på ca. 1000 m2 med formål fritidsbolig fra gnr./bnr. 78/7 i  Eigersund 
kommune.  

3. Parsellen må sikres tinglyst veirett og parkeringsplasser for biler. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:
17.04.2012 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-067/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Nytt punkt 3 i rådmannens innstilling:
Parsellen må sikres tinglyst veirett.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tilleggspunkt enstemmig vedtatt.

PTU-084/12 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

3. Parsellen må sikres tinglyst veirett.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:

 
Side 648 av 696



3

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 
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. 

Planteknisk utvalg stilte seg positiv til å gi 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 på møte 15.05.2012 i PTU 
sak 84/12 . Det ble stilt krav om at parsellen må sikres tinglyst veirett.

Saken har vært til uttalelse hos Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen har ikke vesentlige 
merknader til at en hytte som har vært lovlig brukt som fritidsbolig i over 30 år blir fradelt. En 
fradelig vil ikke føre til vesenlig endring i bruken av arealet. Fylkesmannen i Rogaland 
fraråder imidlertid å dele fra en så stor parsell som omsøkt. Fylkesmannen vil akseptere en 
hyttetomt på inntil 1 dekar.  Fylkesmannen mener at hytta ligger så nærme tunet på 
eiendommen og dyrka jord at en stor parsell rundt hytta vil kunne gi et press om ytterligere 
hyttebygging i området i framtiden.   

Jan Helge Havsø m. fl. aksepterer at det fradeles en parsell på ca. 1 dekar rundt hytta, selv 
om de helst hadde sett at det ble fradelt en naturlig avgrenset tomt på ca. 2,4 dekar.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:

Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)
§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
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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.    

En er likevel enig med fylkesmannen i at omsøkt parsell er noe stor. Det kan bli press på 
ytterligere utbygging med hytter  i området hvis det blir fradeling av en parsell på over 2 
dekar.  

Jan Helge Havsø m. fl. aksepterer at parsellen reduseres til ca. 1 dekar.  

Ut i fra dette ser Rådmannen å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold plan- og 
bygningsloven til fradeling av en parsell med hytte på ca. 1 dekar .

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
Omsøkt fradeling medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
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.  

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
219840 Situasjonskart

221784
Søknad om fradeling av parsell med fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan Helge Havsø 
m.fl. - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

239349 Uttalelse til deling av grunneiendom gnr. 78 bnr. 7 - Jan Helge Havsø m.fl., Hæstad

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

3 U 20.04.2012

Jan Helge Havsø; 
Inger Elisabeth Havsø; 
Jane Havsø; 
Marianne Havsø 
Sæstad; 
Terje Havsø

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

4 U 04.05.2012

Terje Havsø; 
Marianne Havsø 
Sæstad; 
Jane Havsø; 
Jan Helge Havsø; 
Inger Elisabeth Havsø

Varsel/informasjon om befaring

5 U 18.05.2012

Jan Helge Havsø; 
Jane Havsø;
Marianne Havsø 
Sæstad; 
Terje Havsø; 
Inger Elisabeth Havsø

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

6 U 18.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell med 
fritidsbolig  - gnr. 78, bnr. 7  -  Jan Helge Havsø 
m.fl.
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Fylkeskommune

7 I 04.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til deling av grunneiendom gnr. 78 bnr. 
7 - Jan Helge Havsø m.fl., 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: 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
084/12 Planteknisk utvalg 15.05.2012

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.  

17.04.2012 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”
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Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-067/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Nytt punkt 3 i rådmannens innstilling:
Parsellen må sikres tinglyst veirett.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tilleggspunkt enstemmig vedtatt.

PTU-084/12 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

3. Parsellen må sikres tinglyst veirett.

Vedtaket er enstemmig.

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 
fritidsbolig, hage og krattskog. Parsellen som ligger på en høyde er naturlig avgrenset fra 
tunet på gnr./bnr. 78/7. 
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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. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven :
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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. 

 
Side 662 av 696



5

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

3 U 20.04.2012

Jan Helge Havsø; 
Inger Elisabeth Havsø; 
Jane Havsø; 
Marianne Havsø 
Sæstad; 
Terje Havsø

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

Parter i saken:
            

Inger Elisabeth Havsø Gamleveien 105 4370 EGERSUND
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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: 13.08.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/1567
Journalpostløpenr.:
12/21282

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
134/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12
  

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 28.08.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/20391 U 19.07.2012
Valdansvarlige i 
Eigersund kommune

Hjorteviltjakt i Eigersund 
kommune 2011/12

2 12/20325 U 18.07.2012
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling

Tillatelse til tiltak/ 
Dispensasjon - Takoverbygg 
over uteplass gnr. 13 bnr. 
422 - Ådne Kvalbein, 
Hestnesveien 152

3 12/18905 I 12.06.2012
Øvre Maurholen 
velforening

Offentilig vann og avløp til 
Maurholen

4 12/18798 U 29.06.2012
Sven Herman 
Gjesdal

Søknad om tillatelse til 
motorferdsel i utmark

5 12/18784 U 29.06.2012
Egersunds IK; 
Eiger FK

Vedr. reklamerettigheter på 
hovedbanen på Husabø

6 12/12860 I 19.04.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Fylkesmannens behandling 
av klage over vedtak om 
dispensasjon for 
kommuneplan for oppfølging 
av garasje

7 12/21611 X 13.08.2012
Byggesakssjefen delegert 
26.05.- 12.08.12
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
238934 Hjorteviltjakt i Eigersund kommune 2011/12

238781
Tillatelse til tiltak/ Dispensasjon - Takoverbygg over uteplass gnr. 13 bnr. 422 - Ådne 
Kvalbein, Hestnesveien 152

236627 Offentilig vann og avløp til Maurholen
236485 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark
236469 Vedr. reklamerettigheter på hovedbanen på Husabø
236470 Tegning

226814
Fylkesmannens behandling av klage over vedtak om dispensasjon for kommuneplan 
for oppfølging av garasje

241028 Byggesakssjefen delegert 26.05.-12.08.12.doc
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon vei- og utemiljø

  
  

Valdansvarlige i Eigersund kommune

Vår ref.: 12/20391 / 11/1575 / FA-K40 Dato: 19.07.2012

Saksbehandler: Jone Chr. Omdal Direkte telefon: 51 46 83 23 / 957 57 317

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Hjorteviltjakt i Eigersund kommune 2011/12
Følgebrev til fellingsløyvene for 2012

Nå er det like før høstjakta er i gang igjen og for rådyrjegerne starter det hele med 
bukkejakta allerede den 10. august. Vi beklager at årets fellingstillatelser kommer 
sent, men pga midlertidig lav bemanning greide vi ikke å sende dem ut tidligere.

Kommunen har tidligere pleid å utgi en informasjonsfolder som oppsummerer 
hjorteviltjakta i kommunen, men pga. bemanningssituasjonen uteblir dette i år. 
Dette informasjonsskrivet vil imidlertid gi en kort oppsummering om fellingsresul-
tat og vesentlige endringer som har skjedd siden forrige jaktsesong. I tillegg opp-
fordres den enkelte til å holde seg oppdatert ved å besøke hjemmesidene til Di-
rektoratet for naturforvaltning. Her kunngjøres alle nasjonale endringer fortløpen-
de: www.dirnat.no (+ friluftsliv + jakt og fangst)

Fellingsstatistikk for elg og hjort blir etter hver sesong lagt inn på den nasjonale 
databasen: www.hjortevilt.no. Her kan dere hente ut fellingsresultat fra fylkesnivå 
og ned til det enkelte vald. Til neste år vil også fellingsstatistikk for bever legges 
inn i denne databasen. Det er dessverre ikke mulig å konvertere data fra kommu-
nens database til hjorteviltregisteret og av den grunn vil vi avvente litt med å leg-
ge inn data for rådyr. Det er i dag godkjent 161 rådyrvald i kommunen og når alle 
data skal over i en ny database vil dette være et stort og tidkrevende arbeid.

I 2012 er det vedtatt endringer i 3 forskrifter som berører hjorteviltjakta. De viktigs-
te endringene er omtalt i slutten av dette skrivet.

Rådyrjakt
I 2011 ble det tildelt 411 fellingsløyver og i tillegg har 4 vald fått innvilget kvotefri 
rådyrjakt. Da det ikke kan beregnes fellingsprosent for vald med kvotefri rådyrjakt, 
har jeg tatt utgangspunkt i den tildeling valdene ville hatt dersom kvoten ble tildelt 
etter minsteareal. Ut fra dette ble det i 2011 tildelt 468 fellingsløyver og innrappor-
tert 163 felt rådyr, noe som gir en fellingsprosent på 34,8 %. 

To snørike og lange vinter på rad har ført til økt vinterdødelighet, særlig i de noe 
høyereliggende områdene. I løpet av de siste 21 årene har fellingsprosenten kun
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vært lavere 2 ganger, i 1989 (34,4 %) og 2006 (34 %). Fellingstallene de siste 10 
årene har ligget på ca 200 felte rådyr. Det ble satt fellingsrekord i 2004, da det ble 
innrapportert 2011 felte dyr.

Uttaket i 2011 fordelte seg slik: 69 eldre hanndyr (42,3%) 27 eldre hunndyr 
(16,6%), 67 kalver (41,1%). Kjønnsforholdet i uttaket ble 58 hunndyr (35,6%) og 
105 hanndyr (64,4%).

Hjortejakt
I Eigersund kommune ble det felt 30 av 52 tildelte hjorter i 2011, noe som gav en 
fellingsprosent på 57,7. Selv om hjorten forekommer over det meste av kommu-
nen, er det tydelig at bestandene har høyest tetthet i Hellelandstraktene. Her ble 
det felt 24 hjort fordelt på 3 vald. På Hetlandsheia ble hele kvoten på 10 dyr felt 
første jakthelga. Det ble senere tildelt 2 ekstraløyver pga skader på innmark og 
disse dyrene ble felt i løpet av et døgn. 

I 2011 ble det felt: 7 eldre hanndyr, 6 eldre hunndyr, 7 hunndyr på 1,5 år, 3 hann-
dyr på 1,5 år, 4 hunnkalver og 4 hannkalver. Den største hjortebukken i Eiger-
sund i 2011 ble veid til 150 kg (påkjørt på Hæstad), den største hinda til 66 kg og 
den største kalven til 24 kg. Ut fra tilbakemeldinger fra jegerne synes det som at 
bestandene øker jevnt over det meste av kommunen.

Elgjakt
I Eigersund ble det i 2011 felt 7 av 14 tildelte elger, noe som gir en fellingsprosent 
på 50. Ut fra sett elgdataene synes bestanden å være omtrent som i 2010; fort-
satt liten, men med lokale variasjoner. Kommunen opprettholder av den grunn 
fravik fra minstearealet, slik at 12.500 daa legges til grunn for hvert fellingsløyve.

Uttaket i 2011 ble fordelt slik: 2 eldre hanndyr, 1 hanndyr på 1,5 år, 1 hunndyr på 
1,5 år, en hunnkalv og 2 hannkalver.

Beverjakt
Det var ingen godkjente bevervald i 2011. I 2012 er det godkjent 3 nye vald. Be-
veren har etablert seg flere steder i kommunen og i enkelte områder kan bestan-
den karakteriseres som tett og stabil. Vi har mottatt flere meldinger om skade 
voldt av bever og det ble utstedet 2 skadefellingsløyver i 2011, men det ble ikke 
meldt om felte bever.

Om fellingsløyvet
Godkjente vald tildeles fellingsløyver uten årlig søknad, dersom det ikke har 
skjedd endringer med valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal. Fel-
lingsløyvet sendes valdansvarlig representant. Fellingsløyvet er et enkeltvedtak 
og et juridisk dokument som gjelder innenfor valdets grenser.

Om jaktutøvelsen
Den som skal drive jakt og fangst plikter å holde seg orientert om de regler som til 
enhver tid gjelder for denne jakten. For eksempel skal alle som driver jakt og 
fangst være registrert i Jegerregisteret i Brønnøysund og ha betale jegeravgift 
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(statsavgiften) for gjeldende jaktår. Skal en jakte hjortevilt med jaktrifle må en 
først avlegge skyteprøven for storvilt. Det er også innført krav til rifle og ammuni-
sjon. Før jakten tar til skal en ha skriftlig avtale om tilgang til godkjent etter-
søkshund. 

Kommunen har vedlagt informasjon fra Sokndal Ettersøksring som tilbyr ettersøk-
savtaler. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et kommunalt tilbud, men at 
kommunen har påtatt seg å formidle tilbudet slik at de som ikke har tilgang til 
godkjent ettersøkshund kan benytte dette. 

Klageadgang på kvotetildeling
Det opplyses om at tildeling av fellingsløyver er et enkeltvedtak som innen 3 uker 
fra vedtaket er gjort kjent kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans. Klagen stiles derfor til Fylkesmannen i 
Rogaland v/miljøvernavdelinga, men sendes først til kommunen for klagebehand-
ling. Dersom kommune ikke tar klagen til følge, oversendes den til fylkesmannen 
for endelig klagebehandling.

Forskriftsendringer

De viktigste endringene i forskrift om hjortevilt er:

 Kvotefri rådyrjakt: endret arealkrav fra 10 x minstearealet eller minimum 5.000 
daa, til 20 x minstearealet eller minimum 10.000 daa (§ 23).

 Bestandsplan for elg og hjort: avskytningsavtaler kan kun inngås med godkjen-
te bestandsplanområder. Bestandsplanområdet ha må ha et tellende areal på 
minst 20 ganger minstearealet for aktuell art (§ 19). Bestandsplanen skal inne-
holde målsettinger for bestandsstørrelse og -utvikling, årlig avskytingsplan for-
delt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som skal samles inn 
og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført.

Alle vald som inngår i et bestandsplanområde skal skriftlig slutte seg til en for-
pliktende samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen (§§ 14, 15). For be-
standsplanområder skal planen beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fel-
lingskvoten årlig fordeles på de enkelte valdene. Når godkjent bestandsplan 
(§16) foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele planperi-
oden som valgfrie dyr (§§ 18,19).  

Bestandsplanområder kan etableres med vald i egen kommune eller i nabo-
kommuner (§ 17) – det sentrale er at en i størst mulig grad skal etablere for-
valtningsområder som dekker leveområdet til den aktuelle bestanden.

 Målrettet avskytning for elg og hjort: de vald som ikke har godkjent bestands-
plan vil få fellingskvoten tildelt etter § 21 målrettet avskytning. For elg og hjort 
er det ikke lenger anledning til å tildele frie dyr. Tildeling for elg skal kun forde-
les på kategoriene: kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre) og voksne 
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hanndyr (1 ½ år og eldre). Tildeling for hjort skal fordeles på samme kategorier, 
men med et tillegg av kategorien spissbukk (1 ½ år).

 Kommunal forvaltning: kommunen skal benytte Hjorteviltregisteret (§ 24) som 
verktøy for å tildele fellingskvoter, rapportere fellingsresultatet og legge inn 
data fra sett elg- og sett hjort-registreringer (www.hjortevilt.no). Kommunen 
skal også vedta målsetninger for utvikling av bestandene av elg, hjort og rådyr 
(§ 3).

I forbindelse med innføring av nye krav for godkjenning av bestandsplaner er det 
innført en overgangsperiode på 5 år, fram til og med jaktåret 2016-2017, slik at 
planer som allerede er godkjent etter forskrift fra 2002 kan gå ut planperioden 
(§30). 

De viktigste endringene i Forskrift om jakt- og fangsttider … f.o.m. 2012 t.o.m. 
31.3.2017:

 Jakttiden for hjort: er endret fra 10.9-15.11 til 1.9-23.12.

Endringen vil gi større mulighet for å felle hjorten over et større areal, da hjorten 
er et flokkdyr som ofte foretar sesongmessige vandringer. Det kan forventes et 
høyere uttak av hjort i årene som kommer.

De viktigste endringen i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er:

 Opplæringsjakt (§6): alderskrav er endret fra fylte 14 år (hagle) og 16 år (rifle),
til det kalenderåret en fyller 14 og 16 år. I tillegg er det gitt en del andre krav og 
vilkår for opplæringsjakt.

 Krav til ettersøkshund (§ ): flere endringer, bla. vil det ikke være anledning til å 
benytte jaktpremierte hunder som godkjente ettersøkshunder på eget og tilstø-
tende nabojaktfelt etter jaktåret 2015/16.

 Tillatte fangstredskaper (§ 31): det er nå innført forbud mot bruk av slagfelle til 
fangst av rev og grevling. Av fangstredskap til rødrev er det kun tillatt med bås 
(kassefelle) som fanger reven levende. I vår region har slagfelle (saks/glefse) til 
fangst av rev lange tradisjoner og en mengde rev har årlig blitt fanget med 
saks. Det forventes at effekten av forbudet vil merkes på revebestanden.

Forskriftene i sin helhet ligger ute på www.lovdata.no.

Med vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal
Vei- og utemiljøsjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Egersund Bygg og Tomteutvikling

Hafsøyveien 37
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/20325 / 11/1081 / GBR-13/422, FA-L42 Dato: 18.07.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak/ Dispensasjon - Takoverbygg over uteplass gnr. 13 bnr. 422 -
Ådne Kvalbein, Hestnesveien 152

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 16.05.11 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av takoverbygg/ grillbod med bruksareal ca. 24 m² på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 422.
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimal størrelse på garasje 
og bod ble mottatt her 30.06.11.
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Hestnes Øst - Lyngtangen, vedtatt av kommunestyret 
08.02.99. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
306/12 Byggesakssjefen delegert 18.07.2012

Det fremgår av reguleringsplanens § 1:
Boligens grunnflate skal maksimalt utgjøre 25 % (BYA) av den enkelte tomts nettoareal. I tilegg kommer 
garasje/ carport og utvendig bod med max. (samlet) grunnflate 40 m².

Det opplyses i søknaden at samlet grunnflate for garasje og utvendig bod vil bli ca. 58 m² med 
omsøkt tiltak. Tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra reguleringsplanen.

Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden anføres det i skriv datert 30.06.11:
Søker [tiltakshaver] har uteplass i hjørnet av hage. For å kunne benytte denne uteplassen noe mer i et 
klima som er meget ustabilt ønskes det å bygge et takoverbygg over plassen. Takoverbygget blir liggende i 
hjørnet av eiendommen og er ikke i tilknytning til bolighus.
Bygget blir liggende slik at det ikke er til sjenanse for naboer og det er heller ikke noen naboprotester.
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Eiendommen er stor og nåværende bebyggelse gir liten utnyttelse av eiendommen. Det er stor hage som 
gir god plass for omsøkte bygg.

Planteknisk utvalg besluttet i møte den 17.01.12 å delegere dispensasjonsmyndighet til 
Rådmannen. Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:

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

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

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

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

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

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs 
vedtak den 17.01.12 som sak PTU-004/12 dispenseres det fra reguleringsplanens § 1 for 
Hestnes Øst - Lyngtangen og det godkjennes oppført grillbod med bruksareal ca. 24 m² på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 422 som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak reguleringsplan begrensning av 
størrelse på garasje og bod ikke blir vesentlig tilsidesatt da den samlede tomteutnyttelsen 
med dispensasjonen blir ca. 11 % BYA. Tillatt utnyttelsesgrad er i planen satt til 25 % BYA.
Bestemmelsen om maksimalt samlet grunnflate på 40 m² antas å være mer aktuell på 
mindre tomter for å unngå at bebyggelsen blir mindre konsentrert på de respektive tomtene. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltaket fremstår som 
nøkternt og lite dominerende. På grunn av tomtens størrelse vil det imidlertid gi et uheldig og 
urimelig utslag om det ikke kan oppføres en forholdsvis beskjeden grillbod/ takoverbygg 
ettersom det i alle tilfelle kan oppføres langt større tilbygg til bolig. 

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Dispensasjonen er forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte 15.06.12 som ikke har merknader til 
den.
Da dispensasjonen ikke synes å berøre reguleringsplanens hovedprinsipper knyttet til arealbruk
finner byggesakssjefen å kunne gi dispensasjon uten å forelegge saken for Rogaland 
fylkeskommune. Fylkeskommunen mottar likevel kopi av dette skrivet og kan påklage vedtaket 
dersom det skulle være nødvendig.

Arbeidet med tiltaket behøver ikke ansvarsbelegges.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
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 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 
den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Bygningen eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 
5. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Eigersund Bygg og Tomteutvikling AS godkjennes i henhold til søknad datert 30.06.11 
som ansvarlig søker.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst - Lyngtangen.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

2636 1 2636 Ådne Kvalbein

byggehøyde m.m. 
Dispensasjon 
utnyttelsesgrad

4614 1 4614 Ådne Kvalbein

Sum 7.250,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
Ådne Kvalbein Hestnesveien 152 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Miljøstaben

  
  

Sven Herman Gjesdal

Osliveien 42
4308 SANDNES

Vår ref.: 12/18798 / 08/1328 / FA-K01 Dato: 29.06.2012

Saksbehandler: Jone Chr. Omdal Direkte telefon: 51 46 83 23 / 957 57 317

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 07.06.2012

Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark
Bruk av helikopter til transport av byggematerialer

Kommunen har mottatt søknad fra Sven Herman Gjesdal, om tillatelse til landing og start 
med et lite helikopter fra hyttetomt som ligger i utmark. Formålet er tilflyving av nye 
bygningsmaterialer. 

Landing og start med luftfartøy i utmark og på vassdrag er underlagt motorferdsellovens 
forbud (§ 2). I loven er hustomt i utmark likestilt med utmark.

Motorferdselloven regulerer ikke selve flygingen – heller ikke lavtflyging. Selve lufttrafikken er 
underlagt regulering ved luftfartsloven med tilhørende forskrifter, både når det gjelder 
flygevirksomheten og bruk av godkjente landingsplasser.

Søknaden må behandles etter lovens § 6 (tillatelse etter søknad). Kommunen kan gjennom 
denne paragrafen gi tillatelse til start og landing med luftfartøy når særlige grunner foreligger. 
Tillatelsen skal spesifiseres og den kan tilknyttes vilkår. 

I hht. kommunens delegasjonsreglement er motorferdselloven delegert fra kommunestyret til 
miljøutvalget. Miljøutvalget har tidligere behandlet tilsvarende saker. Da det haster å få 
godkjent flygingen pga. koordinering med annen flyging i området, vil det tidmessig være 
vanskelig å behandle saken politisk. Innefor rammen av tidligere politiske vedtak i tilsvarende 
saker er det derfor fattet et administrativt vedtak i saken. Saken fremlegges som referatsak i 
miljøutvalget.

Saksbehandlers vurderinger

Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetshensyn å regulere 
motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel.

Lovens § 6 åpner imidlertid for at kommunen etter en helhetsvurdering kan gi dispensasjon 
fra forbudet når det foreligger særlige grunner. I dette tilfellet søkes det om start og landing 
(lossing) med helikopter på en hytteeiendom som ligger i utmark i Eigelandsdalen, gnr 116 
bnr 2 og hytte nr 27. Flygingen er planlagt fra felles parkeringsanlegg (lasting) for hyttefeltet. 
I følge søker er det innhentet tillatelse fra grunneier om å benytte parkeringen til dette  
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formålet. Det søkes nå om dispensasjon til å transportere byggvarer frem til tomten. 
Flygeavstanden er ca 200 meter i luftlinje. 

Etter en samlet vurdering mener saksbehandler at det foreligger særlige grunner til å innvilge 
dispensasjon etter motorferdsellovens § 6. Oppgitt flygetidspunkt står i liten konflikt til 
viltinteressene i området. Flygingen tar kort tid og flygingen er vurdert å ha liten ulempe for 
andre hyttebeboere og turfolk i området. Det bør av hensyn til beboere i området settes som 
vilkår at flyvingen skjer på hverdager og fortrinnsvis i tidsrommet 06:00 – 20:00. 

Tidspunkt for transport av byggvarer til hyttetomten er angitt til tidsrommet 15.8-30.9.2012. 
Så lenge flygingen skjer i tråd med vilkårene som er gitt av kommunen, mener 
saksbehandler at det kan gis en dispensasjon til dette formålet. Søker skal imidlertid melde 
fra om flygetidspunkt så snart dette foreligger. 

Administrativt vedtak vedr. dispensasjon til start/landing med helikopter

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, § 6, innvilges Sven Herman Gjesdal 
dispensasjon fra motorferdsellovens forbud mot landing og start fra hustomt, gnr. 116 bnr 2 
hytte nr. 27, som ligger i utmark. Formålet er tilflyving av nye byggematerialer. I søknaden er 
det ikke angitt eksakte datoer da det er flere forhold som påvirker fremdriften i saken.

Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen:

1. Start og landing er tidsavgrenset til 1 dag i perioden 15. august til 30. september 2012. 
Transporten skal fortrinnsvis utføres på en hverdag i tidsrommet 06:00 – 20:00. 

2. Før start-/landingsplassen tas i bruk skal dette være klarert med aktuelle 
grunneiere/hjemmelshavere (§ 10).

3. Aktiviteten skal innrettes slik at den blir til minst mulig ulempe for naturmiljøet, beboere i 
området, friluftsliv og lignende.

Vedtaket er fattet med hjemmel i motorferdsellovens § 6 (tillatelse etter søknad) 

Med vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal
Vei- og utemiljøsjef

Kopi til:

Per Steinar Berentsen
Konst. kommunalsjef tekniske 
tjenester
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jone C. Omdal 
Sendt: 29.06.2012 
Til:  'h-svanes@online.no';'Kenneth Andersen' 
Kopi: 'anne.torill.helland@eigersund.kommune.no';Leif Erik Egaas;Ketil Helgevold;Per Steinar Berentsen 
Emne: Vedr. reklamerettigheter på hovedbanen på Husabø 
________________________________________________________________ 

 Hei

Viser til tidligere møter og samtaler vedrørende reklamerettigheter og montering av reklame på idrettsmarka.

I e-post datert 31.3.2012 gir ordfører administrasjonen fullmakt til å forhandle frem en midlertidig løsning mht. 

montering av reklameskilt på idrettsmarka på Husabø. Denne løsningen vil gjelde frem til det er fattet et politisk 
prinsippvedtak i saken. Det tas sikte på at saken fremlegges i løpet av høsten.

Den 21.6.2012 inviterte administrasjonen Eiger FK og EIK fotballklubb til befaring på idrettsmarka for å se på ulike
løsninger. Banemester Reidar Sirevåg deltok under befaringen. Det ble enighet om at Eiger FK kan montere sine 
reklameskilt i NØ sving, slik det fremkommer på vedlagt skisse. Det ble videre understreket av idrettsbanen skal 

være klubbnøytral og at reklamskilt ikke skal vise klubblogoer etc. Skiltene monteres til gjerdet slik det er utført 
tidligere, dvs. på trelekter som er festet til gjerdet. Skiltene skal festes godt og det er den enkelte klubb sitt ansvar å 
se til at de ikke løsner. Løse skilt og sterk vind kan gi farlige situasjoner. Forøvrig gjelder villkår som tidligere er 
vedtatt.

EIK samtykket til løsningen og Eiger FK vil legge frem forslaget for styret og gi en rask tilbakemelding.

Vennlig hilsen 

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

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

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

_________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
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Byggesakssjefen delegert 26.05.-12.08.12. 

(DokID) ArkivSakID Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

2012011912 '12/741 29.05.12 MBY TOG BMD 29.05.12 Avslag på søknad - Oppføring av grunnmur gnr. 
22 bnr. 99 og 100-Børge Skaara, Stapnesveien 

'12/11912 '214/12 

2012015912 '11/2118 29.05.12 MBY AGR BMD 29.05.12 Igangsettingstillatelse for deler av tiltak, 
utvendig tak - Bruksendring/oppdeling 
boenheter gnr. 13 bnr. 1935 - Bøe Eiendom As, 
Strandgt.72 

'12/15912 '215/12 

2012015992 '11/2615 30.05.12 MBY AGR BMD 29.05.12 Endring av tillatelse, godkjenning av ansvar 
som selvbygger for betongarbeider -
Tillatelse Fritidsbolig gnr. 47 bnr. 194 -
Willas Ravn, Gamle Eigøyvei 72 

'12/15992 '216/12 

2012016039 '12/338 30.05.12 MBY MGU BMD 30.05.12 Ansvarsrett - gnr. 8 bnr. 481 - Aker 
Solutions 

'12/16039 '217/12 

2012013636 '09/2808 30.05.12 MBY TOG BMD 30.05.12 Tillatelse til tiltak - Opparbeidelse vei, 
vann- og avløpsledninger, lekeplass,
pumpestasjon, Tuå boligfelt - Hellvik 

'12/13636 '218/12 

2012016068 '12/845 30.05.12 MBY MGU BMD 30.05.12 Tillatelse til tiltak - opparbeidelse av tomt 
samt ny forstøtningsmur gnr. 60 bnr. 588 -
Roger Pettersen, Urhammerveien 31 

'12/16068 '219/12 

2012016229 '11/1644 31.05.12 MBY TTO BMD 31.05.12 Godkjent ansvarsrett for utstikking og 
beliggenhetskontroll - 2 stk. 2 mannsbolig og 
garasje/carport gnr. 46 bnr. 45- Vision 
Holding Invest AS, Havsøyveien 

'12/16229 '220/12 

2012016257 '12/570 01.06.12 MBY TTO BMD 31.05.12 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring gnr. 46 
bnr.784-Kirsten Tørressen Drange, Nyeveien 11 

'12/16257 '221/12 

2012016279 '12/634 04.06.12 MBY TTO BMD 04.06.12 Tillatelse til tiltak - Søknad om 
bruksendring/fasadeendring av uthus gnr. 12 
bnr. 4 - Jan K. Hognestad, Husabøveien 17 

'12/16279 '222/12 

2012016314 '12/562 01.06.12 MBY TOG BMD 01.06.12 Seksjonering gnr. 60 bnr. 758 - Slettentunet, 
Hellvik 

'12/16314 '223/12 

2012016282 '12/929 04.06.12 MBY TTO BMD 04.06.12 Tillatelse til tiltak - fradeling og 
sammenføyning av parsell fra gnr. 13 bnr. 
312- Vidar Nodland, Rundevollsveien 37 

'12/16282 '224/12 

2012016469 '12/338 04.06.12 MBY MGU BMD 04.06.12 Tillatelse til tiltak - endring av plassering 
og 3 ekstra boligrigg gnr. 8 bnr. 481 

'12/16469 '226/12 

2012016490 '11/913 05.06.12 MBY MGU BMD 04.06.12 Tillatelse til tiltak -  endring av gitt 
tillatelse  195/11 - Hellviksveien 84 

'12/16490 '227/12 

2012016465 '12/846 06.06.12 MBY TTO BMD 05.06.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av base-
stasjon for mobil kommunikasjon gnr.18 bnr.4 

'12/16465 '228/12 
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2012016446 '07/4445 05.06.12 MBY DJO BMD 05.06.12 Endring av tillatelse - Riving av 
eksisterende båthus og oppføring av ny 
fritidsbolig/båthus gnr. 22 bnr. 5 - Sveinung 
Stapnes, Nålaugviga 

'12/16446 '229/12 

2012013174 '12/627 07.06.12 MBY TTO BMD 06.06.12 Rammetillatelse for oppføring av tilbygg til 
bolig gnr. 47 bnr. 112 

'12/13174 '230/12 

2012016587 '12/367 06.06.12 MBY TTO BMD 05.06.12 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring, 
utvidelse terrasse og ny hagestue gnr. 47 
bnr. 288 - Vigdis Efteland, Skoleveien 12 

'12/16587 '231/12 

2012016447 '12/1130 05.06.12 MBY DJO BMD 05.06.12 Endring av tillatelseBod gnr. 48 bnr. 110 -
Geir Solli, Rådyrveien 44 A 

'12/16447 '232/12 

2012016669 '12/615 07.06.12 MBY MGU BMD 06.06.12 Tillatelse til tiltak - deling av 
grunneiendom gnr. 12 bnr. 1 fnr. 120 -
Løvenborgveien 16 

'12/16669 '233/12 

2012016668 '10/2351 07.06.12 MBY TTO BMD 06.06.12 Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,
parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8 

'12/16668 '234/12 

2012015509 '12/933 07.06.12 MBY MGU BMD 07.06.12 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring garasje gnr. 8 bnr. 304 

'12/15509 '235/12 

2012009326 '11/698 08.06.12 MBY TTO BMD 07.06.12 Avslag på søknad om endring av tillatelse -
fasadeendring gnr. 6 bnr. 9 - Skjelbred 

'12/9326 '236/12 

2012016849 '11/763 12.06.12 MBY TTO BMD 11.06.12 Rammetillatelse - riving av båthus samt 
oppføring av nytt båthus - gnr.12 bnr.377 

'12/16849 '237/12 

2012016405 '08/1448 01.06.12 MBY AGR BMD 08.06.12 Endring av tillatelse, godkjenning av 
garasje/støttemur/rekkverk - Enebolig med 
garasje gnr. 2 bnr. 63 - Per og Tordis 
Haugerud, Midbrødveien 92 

'12/16405 '238/12 

2012017033 '11/2530 12.06.12 MBY TTO BMD 11.06.12 Igangsettingstillatelse for sikring mot 
rasfare gnr.13 bnr.283(tidligere 1531 og 283) 

'12/17033 '239/12 

2012016850 '11/1329 13.06.12 MBY TTO BMD 13.06.12 Avslag på søknad om tilbygg til eksisterende 
låve gnr. 49 bnr. 4 - Samuel Thengs, 
Tengsveien 11 

'12/16850 '240/12 

2012015900 '11/2170 12.06.12 MBY TOG BMD 12.06.12 Tillatelse til tiltak - 2 nettstasjoner gnr. 
92 bnr. 24 og gnr. 93 bnr. 55, Helleland -
Dalane Energi IKS 

'12/15900 '241/12 

2012017173 '11/1251 12.06.12 MBY MGU BMD 12.06.12 Ansvarsrett - Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 28 -
Gudmund Helle Larsen, Rødlandsveien 98 

'12/17173 '242/12 

2012017228 '11/257 12.06.12 MBY MGU BMD 12.06.12 Ansvarsrett - Enebolig med garasje gnr. 7 
bnr. 748 - Ole Jonny Gya, Fregattveien 9 

'12/17228 '243/12 
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2012016925 '10/816 14.06.12 MBY AGR BMD 13.06.12 Igangsettingstillatelse for hele tiltaket - 3 
boliger med tilhørende garasjer og 
støttemurer, samt riving av eksist. bolig og 
garasje gnr. 46 bnr. 609 

'12/16925 '244/12 

2012017226 '11/1928 14.06.12 MBY TTO BMD 13.06.12 Søknad om endring av tillatelse -
Utslippstillatelse for svartvann-  gnr. 27 
bnr. 18 - Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148 

'12/17226 '245/12 

2012017389 '10/1749 14.06.12 MBY JAV BMD 14.06.12 Ansvarsrett for rivingsarbeider - gnr. 16 
bnr. 1 og 3 - bolig og løe på Puntervoll 

'12/17389 '246/12 

2012017434 '12/1256 14.06.12 MBY JAV BMD 14.06.12 Tillatelse til tiltak for oppføring av 
garasje - gnr. 7 bnr.653 - Håkon Henriksen, 
Vadlåsveien 17 

'12/17434 '247/12 

2012017503 '12/145 15.06.12 MBY TTO BMD 14.06.12 Rammetillatelse -
Fasadeendring/ombygging/bruksendring gnr. 13 
bnr. 1351 - Egersund Investeringsselskap AS 

'12/17503 '248/12 

2012017504 '12/863 18.07.12 MBY TTO BMD 18.07.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje 
og halvtak gnr. 46 bnr. 157 - Petter Thorsen, 
Gamleveien 103 

'12/17504 '249/12 

2012017505 '12/934 18.06.12 MBY TTO BMD 18.06.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av ny 
enebolig på ett plan gnr. 46 bnr. 248 

'12/17505 '250/12 

2012017508 '12/1018 18.06.12 MBY TTO BMD 15.06.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 13 bnr. 1944 - Eigersund 
kommune, Lerviksbakken/Aarstadgaten 

'12/17508 '251/12 

2012017727 '12/1054 18.06.12 MBY JAV BMD 18.06.12 Tillatelse til reksjonering gnr. 47 bnr. 983 '12/17727 '252/12 

2012016178 '10/2393 19.06.12 MBY AGR BMD 19.06.12 Igangsettingstillatelse for hele tiltaket, 
resterende arbeider - Utvidelse/ombygging 
gnr. 13 bnr. 1379, 1330 - Grand Hotell AS, 
Storgaten 4, 6, 8 og 10 

'12/16178 '253/12 

2012017797 '12/1239 21.06.12 MBY JAV BMD 19.06.12 Tillatelse til tiltak for vei og mur, gnr. 13 
bnr. 509 m.fl 

'12/17797 '254/12 

2012017811 '12/643 21.06.12 MBY MGU BMD 19.06.12 Avslag på søknad - riving av gammelt 
våningshus gnr. 9 bnr. 4 

'12/17811 '255/12 

2012017751 '09/931 21.06.12 MBY MGU BMD 19.06.12 Igangsettelse, deler at tiltak - gnr. 8 bnr. 
493 - Jan Larsen 

'12/17751 '256/12 

2012017849 '12/1209 20.06.12 MBY MGU BMD 19.06.12 Tillatelse til tiltak i ett trinn, utvidelse
balkong samt bytte ett vindu gnr.46 bnr. 339 

'12/17849 '257/12 

2012017861 '11/1047 21.06.12 MBY MGU BMD 19.06.12 Igangsettelsestillatelse - skur for 
avfallshåndtering gnr. 47 bnr. 443 

'12/17861 '258/12 
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2012017864 '12/1118 19.06.12 MBY JAV BMD 19.06.12 Tillatelse til tiltak for sanering av vann og 
fellesledning samt legging ny vann-, 
spillvann- og overvannsledninger 

'12/17864 '259/12 

2012018062 '12/1212 22.06.12 MBY JAV BMD 22.06.12 Tillatelse til seksjonering, gnr. 46 bnr. 609 
- Vågsgaten 25 

'12/18062 '260/12 

2012018077 '12/1219 25.06.12 MBY JAV BMD 25.06.12 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 1013 
- Hjorteveien 17 

'12/18077 '261/12 

2012018056 '12/540 25.06.12 MBY MGU BMD 25.06.12 Rammetillatelse - Forretningsbygg gnr. 13 
bnr. 388 - Shelby Eiendom AS, Lygre 1 

'12/18056 '262/12 

2012018259 '12/1211 25.06.12 MBY JAV BMD 25.06.12 Tillatelse til seksjonering, gnr. 47 bnr. 
1016 - Reinsdyrveien 5 

'12/18259 '263/12 

2012018309 '12/1158 25.06.12 MBY MGU BMD 25.06.12 Tillatelse til tiltak - Rekvisisjon av 
kartforretning gnr. 7 bnr. 42 - Svanavågen 

'12/18309 '264/12 

2012018330 '11/1460 26.06.12 MBY MGU BMD 25.06.12 Tillatelse til tiltak - endring av tillatelse 
-Boliger gnr. 47 bnr. 929 - Litla Langevann 
boligfelt - K4 

'12/18330 '265/12 

2012018336 '11/475 26.06.12 MBY MGU BMD 25.06.12 Endring av tillatelse - Båthus, kai og 
flytebrygger gnr. 8 bnr. 491 - Svanen Marina, 
Hovlandsveien 54 

'12/18336 '266/12 

2012018339 '10/508 26.06.12 MBY MGU BMD 25.06.12 Tillatelse til tiltak -
igangsettingstillatelse tilbygg, garasje, 
forstøtningsmur  mm. gnr. 12 bnr. 488 

'12/18339 '267/12 

2012018383 '09/1992 26.06.12 MBY MAE BMD 26.06.12 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 -
Sveinung Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 
917. Opphevelse av vedtak og nytt vedtak. 

'12/18383 '270/12 

2012018302 '11/2589 26.06.12 MBY AGR BMD 26.06.12 Tillatelse til tiltak - Enebolig og garasje 
gnr. 60 bnr. 775 - Reinert Dirdal, 
Stokkandveien 19 

'12/18302 '271/12 

2012018539 '10/116 27.06.12 MBY MGU BMD 27.06.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 20 bnr. 7 - Sokndalsveien 
530 og 532 

'12/18539 '272/12 

2012018561 '12/487 03.07.12 MBY MGU BMD 27.06.12 Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje gnr. 
20 bnr. 26 (tidligere bnr. 7) - Hanne Torill 
Ørsland og Arve Stokkeland, Nodland 

'12/18561 '273/12 

2012018578 '11/440 28.06.12 MBY MGU BMD 27.06.12 Igangsettingstillatelse for våtromsarbeider '12/18578 '274/12 

2012018572 '11/651 28.06.12 MBY AGR BMD 28.06.12 Avslag på søknad - Fasadeendring og 
innredning av 2.etg. fritidsbolig, gnr. 2 
bnr. 5 - Anders Hovland, Seksarvik 

'12/18572 '275/12 

2012018825 '12/1059 29.06.12 MBY JAV BMD 29.06.12 Tillatelse til seksjonering gnr. 8 bnr. 473. 
Sjarkveien 31 

'12/18825 '276/12 
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2012018676 '11/2118 29.06.12 MBY AGR BMD 29.06.12 Endring av tillatelse/igangsettingstillatelse 
for resterende arbeider -
Bruksendring/oppdeling boenheter gnr. 13 bnr. 
1935 - Bøe Eiendom As, Strandgaten72 

'12/18676 '277/12 

2012018616 '11/1284 29.06.12 MBY AGR BMD 29.06.12 Tillatelse til tiltak - Terrasse og støttemur 
gnr. 2 bnr. 63 - Brit Tove Haugerud, 
Midbrødveien 92 

'12/18616 '278/12 

2012018991 '12/918 03.07.12 MBY MGU BMD 02.07.12 Tllatelse til tiltak, bruksendring fra sjøbu 
til fritidsbolig i 2.etg gnr. 7 bnr. 640 

'12/18991 '279/12 

2012019045 '12/953 03.07.12 MBY MGU BMD 02.07.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 9 bnr. 28 - Vaksvik 

'12/19045 '280/12 

2012019072 '12/973 03.07.12 MBY MGU BMD 02.07.12 Tillatelse til tiltak - Rekvisisjon av 
oppmålingsforretning gnr. 12 bnr. 1 fnr.71 -
Varbergveien  29 

'12/19072 '281/12 

2012019080 '12/1195 03.07.12 MBY MGU BMD 02.07.12 Tillatelse til tiltak - fasadeendring gnr.98 
bnr.2 - Helleland skole, Eptelandsveien 13 

'12/19080 '282/12 

2012019038 '12/1166 03.07.12 MBY JAV BMD 03.07.12 Tillatelse til seksjonering, gnr. 47 bnr. 
1012 - Hjortveien 15 

'12/19038 '283/12 

2012019186 '12/1121 03.07.12 MBY JAV BMD 03.07.12 Tillatelse til tiltak - Flytebrygger gnr. 47 
bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen 

'12/19186 '284/12 

2012019391 '12/1137 04.07.12 MBY JAV BMD 04.07.12 Tillatelse til oppdeling i eierseksjoner gnr. 
48 bnr. 125 

'12/19391 '285/12 

2012019400 '12/1108 04.07.12 MBY JAV BMD 04.07.12 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 1006 
- Hjortveien 5 

'12/19400 '286/12 

2012019421 '12/1416 04.07.12 MBY JAV BMD 04.07.12 Tillatelse til endring av tillatelse, gnr. 21 
bnr. 13 - Søndre Svanesvei tomt 11 

'12/19421 '287/12 

2012019755 '11/2263 10.07.12 MBY TOG BMD 10.07.12 Endring av tillatelse - Riving samt oppføring 
nytt bolighus med garasje gnr. 7 bnr. 50 -
Akram Abehesht og Hassan Afraz, 

'12/19755 '288/12 

2012013172 '12/711 11.07.12 MBY TTO BMD 11.07.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg 
gnr. 60 bnr. 128, Trosavikveien 1 

'12/13172 '289/12 

2012019814 '12/1010 11.07.12 MBY TTO BMD 11.07.12 Tillatelse til tiltak - Ombygging/tilbygg til 
fritidsbolig samt innstallering av vann og 
avløp gnr. 13 bnr. 281 

'12/19814 '290/12 

2012019819 '12/972 11.07.12 MBY TTO BMD 11.07.12 Tillatelse til tiltak- oppføring av to-
mannsbolig samt forstøtningsmurer gnr. 12 
bnr. 2661 

'12/19819 '291/12 

2012019847 '09/1029 11.07.12 MBY TOG BMD 11.07.12 Endring av tillatelse - Garasje gnr. 47 bnr. 
981 snr. 1 - Reinsdyrveien 38 

'12/19847 '292/12 
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2012019871 '12/1167 12.07.12 MBY TOG BMD 12.07.12 Rammetillatelse - Tilbygg gnr. 13 bnr. 1244 -
Eigersund kommune, Rundevoll barnehage, 
Nonsfjellveien 55 

'12/19871 '293/12 

2012019895 '12/1203 12.07.12 MBY TOG BMD 12.07.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 45 bnr. 32 - Olav Tunheim, 
Lagårdsveien 

'12/19895 '294/12 

2012019972 '12/145 13.07.12 MBY TTO BMD 13.07.12 Igangsettingstillatelse for ombygging av 
Storgatens 27- deler av tiltaket (ingen 
fasademessige endringer)- gnr. 13 bnr. 1438 -
Storgaten 27 

'12/19972 '296/12 

2012019970 '11/1859 13.07.12 MBY TOG BMD 13.07.12 Rammetillatelse - Utfylling i sjø gnr. 8 bnr. 
36 - Krabbevik (syd) og Kaiområde (øst) -
Aker Egersund as, Hovlandsveien 160 

'12/19970 '297/12 

2012020075 '12/934 16.07.12 MBY TTO BMD 16.07.12 Godkjenning av ansvarsrett for utstikking -
Enebolig gnr. 46 bnr. 248 - Kalhammerveien 22 

'12/20075 '298/12 

2012020174 '11/1836 16.07.12 MBY TTO BMD 16.07.12 Tillatelse til tiltak - Riving av 
eksisterende bolig/uthus samt oppføring av ny 
bolig m/garasje gnr. 4 bnr. 48 

'12/20174 '299/12 

2012020183 '11/2508 16.07.12 MBY TTO BMD 16.07.12 Tillatelse til endring av ansvarsrett for 
grunnarbeid- fritidsbolig gnr.49 bnr.168 -
Kjeøy 

'12/20183 '300/12 

2012020185 '08/1436 17.07.12 MBY TTO BMD 16.07.12 Tillatelse til tiltak- endring av plassering-
6-mannsbolig  gnr. 8 bnr. 102 

'12/20185 '301/12 

2012020220 '12/1352 17.07.12 MBY TOG BMD 17.07.12 Tillatelse til tiltak - Riving av låve gnr. 4 
bnr. 9 - Nils Bergslien, Ytstebrødveien 358 

'12/20220 '302/12 

2012020284 '11/2431 17.07.12 MBY TOG BMD 17.07.12 Endring av tillatelse - Påbygg  gnr.13 bnr. 
1182 - Marianne Puntervold og Terje Stuhaug, 
Kløverveien 3A 

'12/20284 '303/12 

2012020286 '12/1170 17.07.12 MBY TTO BMD 26.07.12 Tillatelse til tiltak - Terrasse fritidsbolig 
gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod 
Dorga, Møgedalsveien 253 

'12/20286 '304/12 

2012020288 '11/6 18.07.12 MBY TOG BMD 18.07.12 Endring av tillatelse - Vei gnr. 7 bnr. 188 -
Petter E. Seglem, Basthaugveien 

'12/20288 '305/12 

2012020325 '11/1081 18.07.12 MBY TOG BMD 18.07.12 Tillatelse til tiltak/ Dispensasjon -
Takoverbygg over uteplass gnr. 13 bnr. 422 -
Ådne Kvalbein, Hestnesveien 152 

'12/20325 '306/12 

2012020351 '12/1226 19.07.12 MBY TOG BMD 19.07.12 Tillatelse til tiltak - Brygge/Fiskebruk gnr. 
4 bnr. 106 - Ingolf Skadberg, 
Skadbergstrondveien 

'12/20351 '307/12 

2012020392 '12/1173 19.07.12 MBY TTO BMD 19.07.12 Tillatelse til tiltak - Riving av uthus gnr. 
45 bnr. 14 - Olav Tunheim, Lagårdsveien 42 

'12/20392 '308/12 
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2012020457 '12/1263 06.08.12 MBY TTO BMD 06.08.12 Tillatelse til tiltak - Bolig med garasje 
gnr. 1 bnr. 100 - May Britt Olsen Rosland, 
Ytstebrødveien 641 

'12/20457 '309/12 

2012020550 '11/1644 24.07.12 MBY TTO BMD 24.07.12 Godkjenning av ansvarsrett for våtrom og 
montering av pipe - 2 stk. 2-mannsboliger og 
garasje/carport  gnr. 46 bnr. 45 - Vision 
Holding Invest AS, Hafsøyveien 

'12/20550 '310/12 

2012020556 '12/1461 24.07.12 MBY TOG BMD 24.07.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 45 bnr. 5 - Eigersund 
kommune, Holanveien 

'12/20556 '311/12 

2012020672 '10/1891 25.07.12 MBY TTO BMD 25.07.12 Endring av tillatelse - Fritidsbolig gnr. 5 
bnr. 28 - Jan Noralf Myklebust, Myklebust 

'12/20672 '312/12 

2012020764 '12/985 31.07.12 MBY TTO BMD 26.07.12 Tillatelse til tiltak, bruksendring fra 
næring til bolig gnr. 13 bnr. 1925 

'12/20764 '313/12 

2012020769 '12/1314 26.07.12 MBY TTO BMD 26.07.12 Tillatelse til tiltak - Garasje gnr. 13 bnr. 
2531 - Mona Maudal Hagen,  Årstadfjellveien 
14 

'12/20769 '314/12 

2012020805 '12/1354 27.07.12 MBY TTO BMD 27.07.12 Tillatelse til tiltak - riving av 
eksisterende og bygging av ny redskapsbod 
gnr. 7 bnr. 54 

'12/20805 '315/12 

2012020775 '07/4428 27.07.12 MBY TOG BMD 27.07.12 Tillatelse til tiltak/Utslippstillatelse -
Sanitærinstallasjoner - gnr. 19 bnr. 25 -
Tonning Åse 

'12/20775 '316/12 

2012020821 '12/1525 31.07.12 MBY TTO BMD 31.07.12 Tillatelse til tiltak - Minnesmerke 
22.07.2011 gnr. 46 bnr. 372 - Eigersund 
kommune, Gruset 

'12/20821 '317/12 

2012020749 '12/1159 30.07.12 MBY TOG BMD 30.07.12 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 46 bnr. 869 -
Kjerjanesveien 5 

'12/20749 '318/12 

2012020909 '12/1444 31.07.12 MBY TOG BMD 31.07.12 Tillatelse til deling/ oppretting av 
festegrunn- gnr.100 bnr.1 - Møgedalsveien 233 

'12/20909 '319/12 

2012020998 '12/1366 02.08.12 MBY TTO BMD 02.08.12 Tillatelse til oppføring av åpent takoverbygg 
gnr. 7 bnr. 731 - Brynjulf Thu, 
Ytstebrødveien 

'12/20998 '320/12 

2012020904 '12/1484 02.08.12 MBY TOG BMD 02.08.12 Tillatelse til tiltak - Takoverbygg av bygg 
for oppbevaring av golfutstyr gnr. 59 bnr. 1 
- Egersund Golfklubb 

'12/20904 '321/12 

2012021209 '09/2349 07.08.12 MBY TTO BMD 07.08.12 Rammetillatelse - Bruksendring av 2.etg.-
båtnaust til fritidsbolig gnr. 4 bnr. 65 -
Christian W. Berg, Skadbergstronda 

'12/21209 '322/12 

2012021447 '12/1548 10.08.12 MBY TTO BMD 09.08.12 Tillatelse til tiltak - Hytte gnr. 62 bnr. 33 
- Njål og Nina Fjotland, Rødlandsveien 108 

'12/21447 '323/12 
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2012021567 '12/1365 10.08.12 MBY TTO BMD 10.08.12 Tillatelse til fradeling av eiendom gnr. 26 
bnr. 48,  tomt nr. 22 og 24 - Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS, Slåttmyrveien 

'12/21567 '324/12 

2012021571 '12/1547 10.08.12 MBY TTO BMD 10.08.12 Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig tomt nr. 
24 - Rodvelt hyttefelt 

'12/21571 '325/12 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
135/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.08.2012:
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4370 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Strandgaten 42 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4370 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4370 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4370 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 beskaara@online.no 
       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 

       

 
 
 
 
 
 
24.02.2012 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
protokoll m.m.   
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk/ under Saksdokumenter til 
politiske utvalg (med vedtak)  Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med 
de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. 

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har 
instruksjonsrett overfor sekretariatet. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Sekretariatsleder 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, Formannskap, 
Særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles 
brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:489 98 717 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no   

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, 
gjeldsrådgivning, avlønning og 
økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Geir Melby  kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 
 
15.11.2011 
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