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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING/ORIENTERINGER:
 kl 08.00 Avreise fra rådhuset.

kl 08.15 Sak 145/12
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
60/16 og 60/608 - Inge Andreassen

kl 08.35 Sak 149/12
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 
- Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling

kl 09.10 Sak 148/12
Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & Bjørkeland 
AS, Rundevollsveien. Klagebehandling.

kl 09.35 Sak 142/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk - gnr./bnr. 16/6 -
Andreas og Møyfrid Stokka

kl 10.10 Sak 152/12
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68

Kl 10.45 til .11.30 Plan Vest informerer om det nye planforslaget for hotell på Gruset
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

136/12

Avgjøres av kommunestyret:

Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. gangsbehandling

137/12 Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust - Eigersøy

138/12
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter 
- 2. gangsbehandling

139/12 Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst

140/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.08.12

141/12
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning - gnr./bnr. 
51/2, 5 og 7 og 52/19  - Svein Joar Egeland

142/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk - gnr./bnr. 16/6 -
Andreas og Møyfrid Stokka

143/12
Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 
fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 - Lindis O. 
Bjørnemo og Signe A. Brekke

144/12
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr. 5 bnr. 1 
og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell Garpestad  Jr.
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145/12
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
60/16 og 60/608 - Inge Andreassen

146/12
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  1. 
gangsbehandling

147/12
Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Svanavågen, Hovland. 
Pålegg.

148/12
Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Rundevollsveien. Klagebehandling.

149/12
Utvidelse av tak over eksisterende terrasse og utegrill gnr. 5 bnr. 186 -
Magnar Grødeland, Maurholen. Klagebehandling.

150/12
2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

151/12
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

152/12
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 - Eigersund 
kommune, Svanevassveien 68

153/12
Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John Håland, Stapnes

154/12
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn

155/12 Møteplan for 2013

156/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

157/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

Egersund, 12. september 2012

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

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

Ingen.

Kommunestyremøte 1.oktober (ny dato!) Frist for endring: Fredag 7.september
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus Torsdag 20.september 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 17.september 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 18.september 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 24.september 19:00
SP Formannskapeten, rådhuset Onsdag 19.september 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 20.september 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 20.september 20:00

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

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



Saker fra planteknisk utvalg som 
skal videre til kommunestyrets 
møte 01.10.12 
 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunestyret 
Sak 

136/12 081/12 
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. 
gangsbehandling 

137/12 082/12 Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust - Eigerøy 

138/12 083/12 
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 
boenheter - 2. gangsbehandling 

139/12 084/12 
Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles 
adkomst 

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

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

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 

 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :PL-19650001, 
FA-L12, GBR-46/698
Arkivsaksnr.:
07/3095
Journalpostløpenr.:
12/22930

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
136/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
081/12 Kommunestyret 01.10.2012

Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 mfl. Har vært til 
offentlig ettersyn. I planarbeidet er det lagt vekt på å gi ny rekkehusbebyggelse en 
”småhuskarakter” med lave mønehøyder for å tilpasse seg eksisterende nabobebyggelse. 
Området vil få en høyere utnyttelse enn eksisterende bebyggelse. Samtidig skiller ”Gruå” seg 
klart ut fra de andre tomtene i området i dag og vil således kunne behandles særskilt slik 
rådmannen vurderer det og tåler en høyere utnyttelse. Hele planområdet fremstår som 
fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette bygges ut til boligformål type 
tett- lav med et helhetlig utendørsanlegg. Dette er et klart avgrenset område som egner seg 
for et helhetlig konsept, men der en søker å ivareta hensynet til naboer i forhold til utsikt, sol, 
trafikksikkerhet og lignende. I motsetning til andre deler av byen som har klare verneverdier i 
form av eldre trehusbebyggelse, er dette ikke tilfelle her. Bygningsmassen splittes i 4 
bygningsvolum og vil således framstå som småskala rekkehus med lave mønehøyder. Det er 
ikke kommet vesentlige merknader til planforslaget i forbindelse med høringen. Rådmannen 
vurderer at de viktigste forholdene er belyst på en god måte og der planen viser en fornuftig 
avveining mellom utnyttelse og hensynet til omgivelsene.  Rådmannen anbefaler at planen 
blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt som 
fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - 2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 hvor en ønsker å 
regulere til boliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist 
på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

Planområdet er avsatt til eksisterende boligområde i gjeldende kommunedelplan for 
Eigersund sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan

Planområdet inngår i eldre reguleringsplan for Havsø fra 1966. 

Det er tidligere behandlet en forespørsel om regulering for området jfr. MU-sak 29/04 den 
24.02.04. Det ble i denne lagt en del føringer for det videre planarbeidet. Samtidig er det gått 
så lang tid, det er kommet ny plan og bygningslov m.m. at tiltakshaver i samråd med 
plankontoret valgt å varsle planoppstart på nytt. Planområdet er også utvidet i forhold til 
tidligere varsel for å få med fortau.  
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
 Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende samt på kommunens hjemmeside 
m.m. Dette er så langt en vurderer det gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
2. Rogaland Fylkeskommune, 

kultur
 Ingen merknad O

3. Rogaland Fylkeskommune, 
regioplan

 Kommentar O

4. Felles brukerutvalg  Kommentar E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens Vegvesen Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

2. Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur

Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

3. Rogaland 
Fylkeskommune, 
regioplan

Ber om at sykkelparkering blir 
ivaretatt ellers ingen 
vesentlige merknader til 
planen.

O Rådmannen viser til at sykkel kan 
parkeres i tilknytning til den 
enkelte bolig og/eller i bodanlegget 
i kjelleren.

4. Felles brukerutvalg Felles brukerutvalg ser på 
dette boligområdet som et 
område som passer utmerket
for personer med behov for 
livsløpsstandard, og vil 
således oppfordre om at dette 
blir forsøkt gjennomført på 
boligområdet Havsø - Gruå.

E Rådmannen tar dette til 
etterretning og viser til at dette er 
ivaretatt i planforslaget jfr. 
bestemmelsene som sier at av 
total utbygging i området skal 
minst 30% av boligenhetene være 
tilrettelagt etter livsløpsstandard.

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter gnr. 46  bnr. 369, 698 og 811 . Beliggenhet på toppen av Havsøy på 
gamle Arstad sin eiendom Gruå mellom Gamleveien / Hafsøyveien, Eigersund Kommune. 
Tomteområdet 46/698 og 369 er i dag asfaltert industriområde omgitt med høye murer av 
betong.  Tomt 46/ 811 er en eksisterende villa i 2 etasjer med tun, garasje og hage.

Området ligger omkranset av etablert villabebyggelse med etablerte tun og hageanlegg og 
tomtestørrelser ca. 600m2-700m2. Planområdet framstår som et lite og løsrevet 
industriområde plassert midt i et stort etablert boligområde som har en utbredelse over 
nesten hele Hafsøya. 

For å etablere størst mulig horisontal flate på industriområdet er dette skåret inn i landskapet 
hvor det mot nordvest og sørvest er bygget terrengmurer av betong i høyder opp mot 6,5m. I 
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tillegg kommer jordskåninger på minst 30 grader som skrår opp mot private hageanlegg som 
ligger ca. over 8m over industriflaten. 

Nåværende industrilandskap framtrer således som et stort hakk i landskapet  og fortjener 
med rette sin populære benevnelse : Gruå. Hele planområdet er med andre ord i dag 
fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette bygges ut til boligformål type 
tett- lav som opparbeides med et samordnet grønt, funksjonelt og helhetlig utendørsanlegg.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,55 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på 
eiendommene med tilhørende funksjoner.  

5.1 Eksisterende bebyggelse
Deler av dette området nyttes i dag til industriformål og framstår i dag med 2 eldre bygninger 
som tjener til lager og verksted og som forutsettes fjernet. Det meste av arealet brukes til 
utelagring av bygningsvarer i mur, betong, armeringsstål og diverse utstyr. Området er 
avgjerdet med solide kjøreporter av stål. Det er i dag næringstrafikk til området med varebiler 
og større lastekjøretøy. Tomt 46/ 811 er en eksisterende villa i 2 etasjer med tun, garasje og 
hage som innlemmes i planen og der bygninger forutsettes fjernet.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
Prinsippet for utnyttelse av området et av tiltakshaver beskrevet som at terrenget blir 
tilbakeført til den opprinnelige profil ved at det bygges et dekke over nåværende grube. Det 
etableres en gjennomgående gangveisløyfe opp og gjennom området med  stigningsforhold 
henholdsvis 1:15 og 1:11.  Det etableres i tillegg innebygget løfterampe og utvendige 
trappeforbindelser samt lukket trapp fra garasje og opp til felles bilfritt tun- og hageanlegg.
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I planarbeidet er det lagt stor vekt på å gi ny rekkehusbebyggelse en småhuskarakter med 
lave mønehøyder for å tilpasse seg eksisterende nabobebyggelse. En har søkt å lage et 
bebyggelse som også henvender seg mot veien og bidrar til å danne gate. 

Området vil få en høyere utnyttelse enn eksisterende bebyggelse. Samtidig vurderer 
rådmannen at ”Gruå” skiller seg klart ut fra de andre tomtene i området og vil således kunne 

behandles særskilt slik rådmannen vurderer det. Dette gjelder både form, volum og 
utnyttelse. En vurderer at dette er et klart avgrenset område som egner seg for et helhetlig 
konsept, men der en søker å ivareta hensynet til naboer i forhold til utsikt, sol, 
trafikksikkerhet og lignende. 

I motsetning til andre deler av byen som har klare verneverdier i form av eldre 
trehusbebyggelse, er dette ikke tilfelle her. Mesteparten av den omkringliggende 
bebyggelsen er etablert på 70 tallet eller senere. Området vil få en høyere utnyttelse enn 
omgivelsene, men bygningsmassen splittes i 4 bygningsvolum og således framstå som 
småskala rekkehus med lave mønehøyder.

Bygningene på delområdet A, C og D vil forholde seg til terrengnivå ved Gamleveien og 
bygges i 2 etasjer med utgang i 2. etasje til fellestun/ hage. Bygget B mot muren i vest 
tilpasses terrenget og bygges i 2 etasjer fra fellestun for å kunne nytte naturlig terrengnivå 
mot vest. 

Ny bebyggelse vil således fremstå som konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer selv om 
det er en høy utnyttelse i form av leiligheter. Området er, i følge tiltakshaver, planlagt slik at 
bygningene vil ta minimalt med sol og utsikt fra eksisterende bebyggelse.
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5.3 Utforming av bebyggelsen
I utgangspunktet er det laget en illustrasjonsplan som vil bli brukt som formingsveileder for 
feltet, men det gis rom for videreutvikling og alternativ formgivning så lenge området gis en 
god arkitektur i henhold til seg selv og tar hensyn til omgivelsene. Det  er nedfelt i 
bestemmelsene at bebyggelsen skal planlegges samordnet, og at det skal innsendes samlet 
søknad om tillatelse for alle boliger innenfor planområdet. 

Dette for å kunne samordne bygningsvolumene, plassering i landskapet og tilrettelegge for 
en harmonisk forming av utendørsområdene. Her legges spesielt vekt på  skjerming av 
private utendørsarealer, god og friksjonsfri intern trafikksituasjon samt tilrettelegging av felles 
oppholdsplasser og landskapsbehandling.

Intensjonen fra tiltakshaver er å lage en trehusbebyggelse i tre med eventuelt innslag av 
forblending med platematerialer og glass bygget i en harmonisk helhet. Det velges naturstein 
til landskapsmurer som ikke bør overskride høyder på 1,2m. Herunder vises det vises til 
bestemmelsene for planen under §1.4, §1.6 og §2.1 og §2.2. Derfor skal det i søknad om 
tillatelse foreligge tegninger på garasjer, frittstående boder, terrasser og levegger. 

Det er beregnet følgende fordeling av boligtomter på feltet:
A området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med  4 boligenheter. 
1. etasje på nivå Gamleveien.
B området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med  med 4 - 5 
boligenheter. 1. etasje nivå fra felles tun/ hageanlegg 1 etasje over Gamleveien.
D området utbygges som rekkehus i 2 etasjer, horisontalt og vertikaldelt med med 6 
boligenheter. 1. etasje på nivå Gamleveien. 1. etasje på nivå Gamleveien.

Dette gir en utbygging med samlet grunnflate ca. 1120m2 fordelt med følgende ca. areal: 
A området: 295m2, 
B området: 280m, 
C området: 240m2, 
D området: 304m2.

I tillegg kommer mindre frittliggende boder i forbindelse med privathagene for lagring av 
terrassemøbler griller mm.

5.3.1 Volum, dimensjoner,  materialbruk, takform
Detaljreguleringsplanen viser en samlet utbygging på om lag 18 boligenheter innenfor 
planområdet. Grad av utnyttelse på  illustrasjon utgjør ca. 32,5% beregnet av brutto 
tomteareal. En slik utnyttelse, er slik tiltakshaver vurderer det,  i samsvar med anbefaling gitt 
av Miljøutvalget i utvalgssaksnr. 29/04 datert den 24.02.04.

Rådmannen viser til at tiltakshaver skriver i forhold til konsekvenser for naboer at; 
”Boligbebyggelsen er foreslått med flate tak for på best mulig måte opprettholde 
nabobebyggelsens utsikts- og solforhold.” Rådmannen vurderer at det er viktig å redusere 
ev. ulemper for naboer viser bl.a. til bestemmelse som sier at ”Boligbebyggelsen kan  ha 
flate, og/eller pulttak, men samme takform på samme delområder.” Dette bidrar til å gi større 
forutsigbarhet for omgivelsene.

5.3.5 Energibruk
Ny regulert bebyggelse vil bli underlagt TEK 10 med veiledninger kap. 14. For å tilfredsstille 
forskriftskrav til energiforsyning av annet enn el- kraft og ikke fossile brennstoff,  vil det under
planlegging av boliganleggene  vurderes varmepumpe luft til vann, solenergi ol. Forslag til 
utvidede energiløsninger i henhold til aktuelle forskriftskrav framlegges ved søknad om 
rammetillatelse på de ulike delfelt.
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5.3.6 Byggelinjer
Forslag til reguleringsplan legger opp til en byggelinje mot kommunal veg/fortau på 5 meter. 
Mot naboeiendommene er det min 5 meter byggelinje  i forhold til område D og C, byggelinje 
i tilknytning til område A og B er det om lag 4 meter. Byggelinje i forhold til naboer  i område 
A er ikke påført og det må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

5.3 Felles lek og ute og oppholdsareal
Område FR omfatter eksisterende grøntområde mot sjøen. Innenfor området er det ikke tillatt 
med inngrep som kan forringe områdets kvaliteter. Området er åpent for allmennheten. 

Felles leke- og grøntareal er på 0,46 og merket som f-Lek på plankartet  sentralt i området 
der det har gode solforhold. Her skal det etableres en lekeplass med lekeapparater montert i 
underlag av myke matter av kunststoff. Området er også tenkt som en samleplass for alle 
områdets beboere uansett alder og vil således møbleres og beplantes i den hensikt. 

Det vil utarbeides detaljert plan for området med spesifikasjon på opparbeidelse og utstyr 
som skal godkjennes av Eigersund kommune. 

Ved vurdering av ute og oppholdsareal har en lagt til grunn at dette er et planområde som 
må sees i en helhet og der det er tale om konsentrert bebyggelse og en har vurdert at 25m2 
må ivaretas for hver bolig. Dette gir mulighet for inntil 18 boliger i forhold til det som er oppgitt 
av tiltakshaver. I dette spesifikke tilfellet, med relativt høy utnyttelse og der konsekvensene 
for naboene er små vurderer en dette som akseptabelt.  I mer modne områder, med entydig 
bebyggelse og verneverdier og lignende vil andre hensyn veie tyngre for eksempel der 
eiendommen som reguleres i utgangspunktet er homogen i forhold til eksisterende 
bebyggelse når det gjelder hageareal og lignende.

5.4 Avkjørsel og frisikt
Atkomst til området vil bi omtrent som eksisterende fra Gamleveien i sør,
der det legges til rette for fortau langs atkomstvei mot veikrysset i Hafsøyveien.
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Det er lagt inn rekkefølgekrav i forhold til etablering av offentlig fortau før det kan gis 
byggetillatelse. Dette begrunnes med at i anleggsperioden vil det være mye anleggstrafikk 
og dette er en skoleveg til bl.a. Gamleveien skole og benyttes hver dag. Dette vil en ev. 
måtte fimnne en fornuftig gjennomføring på i forbindelse med utbyggingsavtale som en 
vurderer vil være nødvendig i dette tilfellet..

Det lages en felles 
privat innkjørsel 
med dybde 10m 
målt fra grensekant 
Gamleveien. Det 
tilrettelegges for en 
frisikt som utkjørsel 
med geometri  
4mx20m. 

Internveiene er 
planlagt som gang 
og sykkelvei med 
med mulighet for 
innkjøring av 
vedlikeholds-
utrykkingskjøretøy
mm. bredde 3,0m  
inn til bolig C.  
Videre bygges 
gangveien med 

2,5m bredde gjennom resten av bebyggelsen. En innsnevring av veien er nødvendig her for 
å hindre større kjøretøy og belaste dekket over garasje.

Fortau opparbeides i henhold til kommunale normer og bestemmelser. Det er planlagt 
gjesteparkering i felles parkeringskjeller. Dette ordnes med at parkeringsanlegget er åpent 
for gjestebruk på dagtid.

5.5 Tilpassning til omgivelsene – særlig vurdering
Gruå er spesiell på flere måter herunder at det er en relativt stor og utgravet næringstomt  
som ligger i et boligområde. Dette gjør at rådmannen vurderer at en kan se på utnyttelsen av 
området noe mer fristilt en om dette hadde vært en etablert boligeiendom som var homogen 
med den eksisterende bebyggelsen. Det er heller ikke verneverdig bebyggelse i området. 

En vurderer derfor at en kan se på formspråk og utnyttelse slik at bebyggelse vil, selv om 
den har høyere tetthet enn eldre omkringliggende bebyggelse, kunne integreres på en 
harmonisk måte dersom den blir samordnet utbygget og utendørsarealer opparbeidet før 
innflyttingstillatelse blir gitt. I dette ligger også en vurdering av at valgte løsning ivaretar 
hensynet til naboene på en tilfredsstillende måte.

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 
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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. Avbøtende tiltak er 
nødvendig.
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 anbefalt. 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
Gamleveiens nåværende trase fra kryss mot Hafsøyveien vil bli feltets hovedatkomstveg. Ny 
atkomstveg inn på selve feltet blir fra Gamleveien i sørøst  og sentralt inn på  nåværende 
Gruåområdet. Ved innkjørsel vil bilene forsvinne under dekket og det vil således ikke bli 
generert trafikkstøy fra selve boligområdet mot omgivelsene. Nåværende trafikk av personbil, 
nærings- og lastekjøretøyer inn i Gruåområdet vil forsvinne.

Det er begrenset hvilken påvirkning denne økningen i trafikk vil påvirke omgivelsene i 
omkringliggende bilveier med så lav fartsgrense som 30km/t. Viser ellers til vedlagte 
trafikkanalyse fra Asplan Viak.

Det skal etableres en frisiktssone med geometri 4mx 20m ved innkjørsel i samsvar med 
normer fra Statens Vegvesen for interne boligveier med 30km/t fartsgrense.

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 2 3

Andre ulykkespunkter x 1 1

Gul Rekkefølgerka

v-fortau er 
innarbeidet

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

En økning av trafikken i tilknytning til dette området vil kunne ha negative konsekvenser for 
trafikksikkerheten. Rådmannen viser til at dette er en skoleveg bl.a. til Gamlevegen skole. 
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Tiltakshaver har fått utarbeidet en trafikkanalyse og det er lagt inn rekkefølgekrav om 
etablering av fortau i tråd med planen. Dette vil bedre trafikksikkerheten betydelig i forhold til 
dagens situasjon og rådmannen vurderer at trafikksikkerheten vil bedres i forhold til dagens 
situasjon.

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

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp. Det foreligger i dag vannledning 200mm , 
spillvann 225mm og overvannsledning 225mm i Gamleveien langs feltet. Framtidig 
bebyggelse er i utgangspunktet ikke planlagt med kjeller, så det forutsettes tilfredsstillende 
overdekning og fallforhold.

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

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 Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

I planen legges det til rette for felles samleplass for søppel plassert ved  kjørevei og 
snuhammer dimensjonert for egnet lastekjøretøy. Søppelet forutsettes plassert i et avlukket 
rom under dekket, som er ventilert på en slik måte at lukt til omgivelsene unngås og 
nødvendige branntekniske forhold ivaretatt.

5. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

For boligene på feltet er legges det til rette og minst 6 stk. livsløpsboliger. Tun- og 
hageanlegg knyttes sammen med hovedatkomst fra Gamleveien og  parkeringsanlegget 
med 2stk. gangveiatkomster med stigning henholdsvis 1:15 og 1:11(12) samt klimatisert 
løfterampe. Utover rene livsløpsboliger legges alle planløsninger til rette for tiltak i henhold til 
TEK 10.

Det installeres ballansert og filtrert luftbehandlingsanlegg med gjenvinning i boligene.  I 
denne sammenheng er det mulig å installere pollenfilter eller finere filtreringstyper ved 
behov. Ut over den vegetasjon som eksisterer utenfor området, skal det ikke plantes tre som 
bjørk eller andre planteslag som normalt gir allergiforstyrrelser. 
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Interne gangveier og trafikksoner søkes formet, markert og belyst slik at  brukbarheten blir 
bedre for synshemmede. Inngangspartiene og hoveddørene til boligene blir fargelagt med 
kontrastfarger slik at de blir mer eksponerte. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE / UTE-/OPPHOLDSAREAL

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 lek/ute og 

oppholdsareal

x 1 1 Grønn

Det er laget et felles grøntområde på ca. 460m2 med lekeplass på dekket helt skjermet fra 
biltrafikk med gode skjermings- og solforhold. Da fellesarealene ligger i tilknytning til private 
hage og terrasseområder legges det spesiell vekt på tilrettelegging for skjerming og 
utforming av oppholds- og lekesoner.  

For øvrig er det opparbeidet ballbane og lekeplass i Kjerjanesveien ca. i ca. 450m veglinje 
langs Hafsøyvegen mot vest.

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, støv og forurensning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

Tiltakshaver viser til at på grunn av den lave belastning i området, vurderer en at boliger og 
deres utendørsområder ikke blir utsatt for støyverdier over grensene i Miljøvern dept. 
veileder T 1442. Det beregnes ikke spesielle skjermings- eller fasadetiltak utover 
byggeforskriftene.  Støyrapport vurderes i dette tilfellet for unødvendig. 

Ettersom nå næringsvirksomhet legges ned i det aktuelle området , vil støy og 
transporttrafikk bli borte. Dette må vurderes som positivt i forhold til naboer. 

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
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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. Se egen 
vurdering knyttet til eksisterende støttemur.

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 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Nettstasjon/fremføring av strøm Grønn

Det går ikke høyspent i eller gjennom området. 
Det er behov for en nettstasjon med størrelse ca. 2,5x 2,5m og en tomt på
ca. 20-25m2. Nettstasjonen avtales å ligge med direkte tilkomst til planlagt vegsystem og 
mest mulig usjenert til boliger som anvist på plankart. Foreløpig mulig plassering på tomt 
46/724 i nord med atkomst fra Hafsøyveien.

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.

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 X 1 1
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/Brann/politi/SF

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I strid 

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 Rød

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I strid 
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 strid 
med:

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 I strid 
med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak
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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 I strid 
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 strid 

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 strid 

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

Bebyggelsen planlegges som konsentrert småhusbebyggelse med rekkehus bygget med 
fasadematerialer av tre i 2 etasjer. En slik bebyggelse vil selv om den har høyere tetthet enn 
eldre omkringliggende bebyggelse integreres på en harmonisk måte ettersom den blir 
samordnet utbygget og utendørsarealer opparbeidet før innflyttingstillatelse blir gitt.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon I strid 

med:?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver har tatt utgangspunkt i at dette er et utgravd 
område, hvor det tidligere er fjernet masse. Ny bebyggelse er utformet med sikte på å utnytte 
dette på en bets mulig måte.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I strid 
med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I strid 

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 strid 

med:

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretar? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn .

Store deler av området har teoretisk sett direkte sol fra soloppgang til solnedgang. 
I vinterhalvåret er solvinkelen lav og  solinnfall på framtidig bebyggelse  vil påvirkes av 
bebyggelse på høydedrag sørvest og nordvest. Ellers vil soleksponering være  avhengig av 
egen bebyggelse, vegetasjon, trær og skjerminger på egen tomt . 

11.12 Konsekvenser for naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretar? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer x 1 2 Gul .

Etablert nabobebyggelse omkranser Gruå  i alle himmelretninger og ny bebyggelse vil ha 
konsekvenser for naboer ved at det medfører en endring i forhold til dagens situasjon der det 
blir benyttet til næringsvirksomhet og er i liten grad bebygd på samme måte.  Tiltakshaver 
har søkt å redusere ev. ulemper og det er bl.a. lagt ned betydelig arbeid i trafikkvurdering, 
vurdering av utsikt, sol og lignende. 

Hele planområdet fremstår i dag fremmedartet og boligområdet for øvrig er tjent med at dette 
bygges ut til boligformål type tett- lav som opparbeides med et samordnet grønt, funksjonelt 
og helhetlig utendørsanlegg.

Når det gjelder eksisterende boliger i sør og øst nr. 103, 105, 73 og 71 opplyser tiltakshaver 
at den vil på det nærmeste ligge ca.13m fra ny bebyggelse og vil på grunn av sin 
tomtesituasjon ikke få sine viktigste utsiktretninger endret i negativ retning. Det er ikke sagt 
noe om endring av solforhold for 103 og 105 som ligger på andre siden av Gamleveien og 
som har kveldssolen på denne siden,  og en ber om at dette gjøres før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.

Nåværende situasjon er at nabobygg og garasje som søkes revet, ligger med nærmeste 
punkt på huset ca 2,15 m fra grense med en mønehøyde på ca. 8,5m. Garaasjen ligger med 
nærmeste punkt på 0,4 meter fra nabogrense. Den nye byggelinjen mot 46/271 er på 5 
meter jfr. plankart for område D. Sol- og utsiks- situasjonen vil således ved framtidig 
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utbygging på C området ikke være dramatisk endret for boligene nr. 71 og 73 i forhold til 
dagens situasjon i følge tiltakshaver. Det er også utarbeidet sol/skyggediagram for 46/271.

Den nye bebyggelsen vil ligge foran 80B, 16, 18, 20 og 67 i utsiktsretning øst- sørøst.
Den nye bebyggelsen i området B er bygget i 2 etasjer med utgangspunkt i at 1. etasje vil 
ligge på den gjennomsnittlige høyden landskapet var på før utgraving. Tiltakshaver opplyser 
at boligbebyggelsen er foreslått med flate tak for på best mulig måte opprettholde 
nabobebyggelsens utsikts- og solforhold. Dette er ivaretatt i bestemmelsene. Mønehøyde på 
høyeste bebyggelse i området B blir således liggende under brystningen i stuevindu for 
boligene som ligger over ifølge tiltakshaver.

Ettersom nå næringsvirksomhet legges ned i det aktuelle området , vil støy og 
transporttrafikki tilknytning til dette (fremmedtrafikk) bli borte. Dette må vurderes som positivt 
i forhold til naboer. 

Når en bor i en by, må en kunne påregne endringer i sol og utsikt. Samtidig vil kommunen 
gjennom sin planlegging søke å redusere disse ulempene slik at de ikke blir for store. En 
vurderer at det fremlagte prosjektet/planen ikke vil ha vesentlig negative virkninger for 
naboene selv om en har valgt en høyere utnyttelse enn det som er i området i dag. En 
vurderer at tiltakshaver har søkt å utforme ny bebyggelse og lignende på en slik måte at en 
har søkt å redusere ulemper for naboene i forhold til bl.a. utsikt og sol, selv om noen
endringer vil det måtte påregnes. Dette er endringer som en må kunne påregne når en 
bosetter seg i en by.

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

Hendelse/Situasjon Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø 
og samfunn

X 1 1 Grønn

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

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.
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Det er sterkt ønskelig at det inngås utbyggingsavtale bl.a. for å regulere gjennomføring av 
rekkefølgekrav om etablering av fortau. I denne kan en styre når kantstein skal etableres 
m.m. slik at dette er fornuftig i forhold til utbyggingstakten med tunge kjøretøy inn og ut av 
området.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

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

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

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 blir vedtatt med 
følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
242052 Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsendring Havsø - Gruå, gnr. 46 bnr. 698
241321 Høringsuttalelse - reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698

239427
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698 - ber om utsettelse av 
uttalelsesfrist

239317 Uttalelse reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698
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239316 Oversendelsesbrev

238494
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reg.endring Havsø-
Gruå gnr.46, bnr.698.

234990 Planbeskrivelse - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf

234991
Reguleringsplankart - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 
698.pdf

234992 ROS-analyse - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
235001 Trafikkanalyse - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234984 Perspektiv 1 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234985 Perspektiv 2 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234986 Perspektiv 3 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234987 Perspektiv 4 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234988 Perspektiv 5 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234989 Perspektiv sol  - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.PDF
234994 Snitt 1 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
234995 Sol nabo  - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.PDF
234996 Sol nabo1  - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.PDF
234997 Sol nabo2  - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.PDF

234998
Solforhold 21 mars kl 1500  2- Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 
bnr 698.pdf

234999
Solforhold 21 mars kl 1500 - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 
bnr 698.pdf

235000 Solplan 3 etg - Reguleringsendring boligområde Havsø - Gruå gnr 46 bnr 698.pdf
243127 Bestemmelser - reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.06.2011 Arkitekt MNAL
Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for 
boligbebyggelse i området Gruå gnr.46 bnr.698

2 I 05.07.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart detaljreguleringsplan 
- boligbebyggelse i området Gruå - gnr.46 
bnr.698

3 U 24.10.2011 ARC arkitektur AS
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 
698 - tilbakemelding på skisseutkast

4 I 18.04.2012 ARC arkitektur AS
Forslag til reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 
46 bnr. 698 mfl.

6 U 04.06.2012

Aarstad Eiendom AS; 
THORSEN PETTER; 
SJÅHOLM OLAUG 
MARIE; 
SJÅHOLM JAN KÅRE; 
PETTERSEN KARL 
MAGNE; 
OMDAL KIRSTI; 
OMDAL JOSTEIN; 
ODDANE LINE; 
MIDBRØD ASLAUG 
TORDIS; 
LARSEN BIRGER; 
KVAMSØ JONE; 
KRISTIANSEN STIG 

Varsel/informasjon om befaring
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ERIK; 
KRISTIANSEN HILDE 
K; 
JENSEN OLE LETH; 
HAVSØ INGER 
ELISABETH; 
FEYLING PER IVAR; 
FEYLING ELLA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIA HELENE; 
ARC arkitektur AS

8 U 19.06.2012

Aarstad Eiendom AS; 
THORSEN PETTER; 
SJÅHOLM OLAUG 
MARIE; 
SJÅHOLM JAN KÅRE; 
PETTERSEN KARL 
MAGNE; 
OMDAL KIRSTI; 
OMDAL JOSTEIN; 
ODDANE LINE; 
MIDBRØD ASLAUG 
TORDIS; 
LARSEN BIRGER; 
KVAMSØ JONE; 
KRISTIANSEN STIG 
ERIK; 
KRISTIANSEN HILDE 
K; 
JENSEN OLE LETH; 
HAVSØ INGER 
ELISABETH; 
FEYLING PER IVAR; 
FEYLING ELLA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIA HELENE; 
ARC arkitektur AS; 
Helge Waage

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698

9 U 19.06.2012

Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Knut Jan Kluge; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698
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Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

12 I 04.07.2012 Statens vegvesen
Reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 
698 - ber om utsettelse av uttalelsesfrist

11 I 23.07.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 
46 bnr. 698

14 I 10.08.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til offentlig ettersyn av 
reguleringsendring Havsø - Gruå, gnr. 46 bnr. 
698

13 I 13.08.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Høringsuttalelse - reguleringsendring Havsø -
Gruå gnr. 46 bnr. 698

Parter i saken:
            

ARC arkitektur AS Hulda Garborgsvei 2 4340 BRYNE
N EIA HELENE HAFSØYVEIEN 71 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N FEYLING ELLA GAMLEVEIEN 80 4370 EGERSUND
N FEYLING PER IVAR GAMLEVEIEN 80 4370 EGERSUND
N HAVSØ INGER 

ELISABETH
GAMLEVEIEN 105 4370 EGERSUND

N JENSEN OLE LETH GAMLEVEIEN 105 4370 EGERSUND
N KRISTIANSEN HILDE 

K
HAFSØYVEIEN 88 4370 EGERSUND

N KRISTIANSEN STIG 
ERIK

HAFSØYVEIEN 88 4370 EGERSUND

N KVAMSØ JONE HAFSØYVEIEN 67 4370 EGERSUND
N LARSEN BIRGER DALANEVEIEN 42 4370 EGERSUND
N MIDBRØD ASLAUG 

TORDIS
EIGERSUNDSVEIEN 
20

4370 EGERSUND

N ODDANE LINE GAMLEVEIEN 101 4370 EGERSUND
N OMDAL JOSTEIN HAFSØYVEIEN 73 4370 EGERSUND
N OMDAL KIRSTI HAFSØYVEIEN 73 4370 EGERSUND
N PETTERSEN KARL 

MAGNE
EIGERSUNDSVEIEN 
18

4370 EGERSUND

N SJÅHOLM JAN KÅRE EIGERSUNDSVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N SJÅHOLM OLAUG 
MARIE

EIGERSUNDSVEIEN 
16

4370 EGERSUND

N THORSEN PETTER GAMLEVEIEN 103 4370 EGERSUND
N Aarstad Eiendom AS Postboks 147 4379 EGERSUND





________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 14.08.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Høringsuttalelse - reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46, bnr. 698 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen rådhuset / Kommunes postmottak. 
Interne tjenester, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 - Telefaks 51 46 80 39 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: sentralbord@eigersund.kommune.no <mailto:sentralbord@eigersund.kommune.no> / post@igersund.kommune.no 
<mailto:post@igersund.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: Liv Torhild Welde Flage [mailto:Liv.Flage@rogfk.no] 
Sendt: 13. august 2012 13:12
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no
Emne: Høringsuttalelse - reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46, bnr. 698

Hei.

Rogaland fylkeskommune har fått utsatt høringsfrist til 3.09.2012 i ovennevnte sak p.g.a. 
ferieavvikling. 

Vi har nå fått sjekket ut saken, og har ingen merknader i forhold til nyere tids 
kulturminner.



mvh

Liv T. W. Flage

Rådgiver

Nyere tids kulturminner





FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 23.7.2012

Deres ref.: 07/3095 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 12/13007-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 42940/12

Arkivnr. FR-RB EIG Havsø -
Gruå

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.698 - REGULERINGSENDRING HAVSØ –
GRUÅ - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet. Kulturminneseksjonen, 
nyere tid, har på grunn av ferieavvikling ikke hatt mulighet til å vurdere henvendelsen. Da 
praktisk talt hele høringsperioden er lagt til juli bes det om 4 uker utsatt frist, til 3.9.2012,for 
svar, og en skriftlig bekreftelse på dette.

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

Bakgrunn
Henvendelsen gjelder offentlig ettersyn av reguleringsendring for Havsø – Gruå. Hensikten 
er å tilrettelegge for boligbebyggelse med relativt høy utnyttelsesgrad.

Fylkesrådmannen kan ikke se å ha hatt saken til behandling som oppstartsvarsel. Vi ser 
det ikke som nødvendig å be om at saken varsles på nytt, men forutsetter at våre innspill 
behandles som om de var til et oppstartsvarsel.

Fylkesrådmannens vurdering
De fleste hensyn vi tillegger vekt ved oppstartsvarsel av reguleringsplanarbeid er godt 
ivaretatt.

Det er positivt at det legges opp til boliger med høy utnyttelse såpass nært sentrum. Det 
pekes på at med en så sentral plassering nær både sentrum og jernbanestasjon må det 
legges til rette for høy dekning av gode, låsbare og overdekte sykkelparkeringsplasser. 
Dette må tas inn i reguleringsbestemmelsene.

Det er lagt opp til stort lekeareal sentralt i planområdet. Det forutsettes at dette området 
tilrettelegges for å være av god kvalitet både for barn, unge og voksne. 

Ut over det nevnte har fylkesrådmannen på dette tidspunkt ingen vesentlige merknader til 
saken.



Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Eli Aa. Monsen.
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland



________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 
Sendt: 24.07.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.698 - REGULERINGSENDRING HAVSØ - GRUÅ 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen rådhuset / Kommunes postmottak. 
Interne tjenester, Sentraladministrasjonen, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 - Telefaks 51 46 80
39 / Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: sentralbord@eigersund.kommune.no / post@igersund.kommune.no -
Internett: 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.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [mailto:firmapost@rogfk.no] 
Sendt: 24. juli 2012 08:03
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: postmottak@fmro.no
Emne: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.698 - REGULERINGSENDRING HAVSØ - GRUÅ

Vår ref.: Saksnr: 12/13007-2 Løpenr: 42940/12 Saksbeh.: Knut Torkildsen
Slettebak
Oversender vedlagte dokument. 

Med  hilsen 
Knut Torkildsen Slettebak 
Regionalplanseksjonen 



Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reg.endring 
Havsø-Gruå gnr.46, bnr.698.

Vår ref.: 12/20163 / 07/3095 / PL-19650001, FA-L12, GBR-46/698 Dato: 16.07.2012

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

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

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har behandlet sak vedr. – Høring og offentlig ettersyn, 
reguleringsendring Havsø – Gruå, gnr.46, bnr.698, datert 19.06.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak 03.07.12:

Felles brukerutvalg ser på dette boligområdet som et område som passer utmerket 
for personer med behov for livsløpsstandard, og vil således oppfordre om at dette blir 
forsøkt gjennomført på boligområdet Havsø - Gruå.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Dok.nr Tittel på vedlegg
235006 Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring Havsø - Gruå gnr. 46 bnr. 698
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Tegnforklaring:
PBL. § 12-5 Reguleringsformål

Revisjoner

Saksbehandling

Streksymboler m.v.

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

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

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:500

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

R.C.

J.K

15.10.11

Detaljreguleringsplan for  Hafsøyhagen,

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

gnr. 4 bnr. 698,811, Hafsøy.                          2. etasje

Boligbebyggelse

Lekeplass

Veg

Fortau

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktslinje

Sikringsonegrense

Bebyggelse og anlegg

Sammferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Eiendomsgrense som skal oppheves

Gangveg

Uteoppholdsareal

Frisikt

PBL. § 12-6

Hensynssoner

Revidert etter PTU behandling 12.06.2012 19.06.2012 T.H.



 

Side 1 

1 
 

           Vedlegg 1 
 
 

RISSIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 
 

For området Gruå, Hafsøy. Egersund. 
Sjekkliste: 
 
Bruk følgende koder i merknadsfeltet:  
 
OK= sjekket og i orden. 
UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
IA= ikke aktuell i denne saken 
SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 
 
Emne Forhold eller uønsket hendelse Nei Merknad 
Naturgitte  Er området utsatt for snø- eller steinskred? x OK. 

 
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 

x 
UN. 

SK 1. 
 

 Er området utsatt for springflo/flom? x IA 
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket / åpen bekk? x IA 
 Er det radon i grunnen? x SK 2. 
 Annet (angi)?   
Infra- 
struktur  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 
transportårer, utgjøre en risiko for området?:    

 -hendelser på veg 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6. 

 -hendelser på jernbane x IA 
 -hendelser på sjø/vann/elv  IA 
 -hendelser i luften (flyaktivitet)  IA 
 Vil nærliggende transportårer medføre til støy og luftforurensing?  IA 

 
 Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende 

områder? x  

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?:   

 -utslipp av giftige gasser/væsker  IA 
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker  IA 
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området?:   

 -elektrisitet (kraftlinjer) x  
 -teletjenester x  
 -vannforsyning   
 -renovasjon/spillvann   
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:   
              -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x IA 
    
              -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?        

 x IA 

 Går det overordnet vann-og avløpsledninger gjennom området som det må 
tas hensyn til? x OK 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området?:   



 

Side 2 

2 
 -til skole/barnehage 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til forretning etc. 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
 -til busstopp x  
 Brannberedskap:   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?  OK 
 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

 

SK 
Trafikksikkerhets- 

vurdering. 
Vedlegg 6  

 
Tidligere  Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x  
 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.  IA 
 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  x  
 -annet x Jordbruk. 
Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is?  IA 
 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? x UN 
 Annet - vann- og avløpsledninger  IA 
Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger: -er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 
-finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  IA 
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KOMMENTAR TIL SJEKKLISTEN 
 
Risikovurdering:  
Det vises til risikovurderingsskjema med merknader der følgende punkt er kommentert. 

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? 
Er eksisterende terrengstøttemurer stabile. Sikring under byggearbeider? 

Under reguleringsplanarbeidet er det ikke kommet fram dokumentasjon hvordan støttemurer 
er bygget og stabilitet er beregnet.  

Murene skal inntilfylles på forside slik at den fysiske belastningen på murene som følge av 
jordtrykk blir vesentlig redusert. Imidlertid må det gjøres en teknisk sikkehetsvurdering av 
stabilitet som sikrer trygghet under byggearbeidene. 

Radon 

Vi har ikke funnet data fra Eigersund kommune om radonforekomster i området Hafsøy. 
Generelt ser vi av oversiktkart for Rogaland, så er ikke forekomstene generelt høye i 
Eigersundsområdet. 
 
Det er innarbeidet tiltak i reguleringsbestemmelsene under § 1Fellesbesemmelser 1.4 : Det 
skal foretas sikring mot radongass i grunnen. 

Infrastruktur –Veg. 
Områder ligger i et eldre etablert boligområde med forholdsvis smale kjøreveier med mange 
private utkjørsler. 
Det er laget en trafikksikkerhetsvurdering som belyser konsekvensene ved økt trafikk  
i omliggende trafikkområder som følge av tiltaket. 
Vurderingen behandler utsatte områder med hensyn på myke trafikanter med sikring av 
skolevei, sikkerhet for personbiltrafikk og framkommelighet for brannvesenet, brøyting og 
renovasjon. 
Ref. Vedlegg 6.                                      

Støy 

Det vil bli noe øket trafikk i området, men med liten gjennomgangstrafikk og 30km/t 
fartsgrense vil det bli forholdsvis lite trafikkstøy.   
På grunn av den lave belastning i området, vurderer vi at boliger og deres utendørsområder 
ikke blir utsatt for støyverdier over grensene i Miljøvern dept. veileder T 1442.  
All internkjøring på det nye feltet knyttes til kjellerparkering og dermed vil ikke støy her 
påvirke bebyggelsen i området. 
Det beregnes ikke spesielle skjermings- eller fasadetiltak fra Gamleveien utover 
byggeforskriftene. Vi anser støyrapport i dette tilfellet for unødvendig. 
 
 
Dato 01.02. 2012 
 
 
Reier Carlsen 
Arkitekt MNAL. 
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1 INNLEDNING 

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse knyttet til forslag til detaljreguleringsplan for et 

mindre boligfelt med 18 boliger i «Gruå» i Gamleveien 82 i Eigersund kommune. 

Statens vegvesen har i merknader til varsel om oppstart gitt noen generelle merknader som 

skal sjekkes ut i trafikkanalysen.  

Noen av disse er mer relevante enn andre. Utbyggingen skjer som en fortetting i et 

eksisterende boligområde, med relativt beskjedne trafikkmengder på lokalveinettet, slik at 

kapasitetshensyn på lokalveinettet i liten grad blir relevant. Dette er en relativt sentrumsnær 
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fortetting som i utgangspunktet gir korte reiselengder, slik at en beskjeden økning av 

trafikken på overordnet veinett som RV 42, som i perioder har avviklingsproblemer i kryss 

med Jernbaneveien, bør kunne aksepteres uten ytterligere tiltak. 

Analysens hovedfokus vil derfor være på etablering av trygge forhold for myke trafikanter i 

nærområdet, og nødvendige tiltak for å trygge en relativt lang skolevei, jfr. Rikspoliske 

retningslinjer for hensyn til barn og unge i planleggingen (RPR): 

«Punkt 5 a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.» 

«Veiledninge til RPR: 

 Hvordan blir vegsystemet rundt planområdet for barn under 10 år? 

 Blir det trygt å komme seg ut av tomta? Til andre? 

 Skolevegen 

På skoleveien er barn ekstra utsatt for trafikkfare og helsefare. Det er et mål at flest skal 

kunne gå og/eller sykle til skolen uten å måtte bli fulgt eller kjørt. Det må derfor legges 

ekstra godt til rette for at fortau, gang og sykkelvei er trafikkfare. 

 Blir skoleveien lengre nå? 

 Blir skoleveien like trygg/tryggere?  

 Er atkomsten sikret?» 

2 DAGENS FORHOLD 

Hele veinettet på Hafsøy er regulert med 30 km/t fartsgrense. En rekke veier og enkelte 

punkter har fartsdempende tiltak i form av humper. Området har i hovedsak lokal trafikk, men 

med en viss gjennomgangstrafikk i Hafsøyveien/Dalaneveien i rushtrafikken. Årsaken er 

avviklingsproblemer i krysset Jernbaneveien/FV44/Rv42. 

Strekningen Kjerjanesveien – Hafsøyveien – Dalaneveien er fylkesvei (FV79). Deler av 

strekningen har fortau, for øvrig er det ikke egne anlegg for fotgjengere.  

Øvrige lokalveier er kommunale. 

2.1 Trafikkmengder 

Hafsøyveien/Dalaneveien har i dag ca 1 000 kjt ÅDT i følge Statens vegvesens 

vegdatabank, jfr. Figur 1. Databanken viser bare tall på hoved-og samleveinettet, slik at vi 

ikke har tall for Gamleveien i dataene. 
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Figur 1. Trafikkmengder (ÅDT) på veinettet Norsk Vegdatabank. 

 

For å få et begrep om størrelsen på den trafikken som genereres i det området som sokner 

til Gamleveien, har vi foretatt en summarisk opptelling av boliger i området, samt lagt inn 

aktivteten ved Gamleveien skole, som genererer noe trafikk. Ca størrelsesorden på dagens 

trafikk som genereres fremgår av Tabell 1. Befokningdataene viser et relativt høyt antall 

eldre i området, vi har derfor lagt til grunn en gjennomsnitt husstandsstørrelse på 2 personer. 

For trafikk til skolen har vi lagt til grunn det antall ansatte og elever som er oppgitt for 2010. 

(Kilde Skoleporten, Utdanningsdirektoratet).  

 
Tabell 1. Genererte bilreiser (ÅDT) til boligene og skolen i Gamleveien. 

2.1.1 Retningsfordeling 

Vi har foretatt en analyse av arbeidsreisenes retningsfordeling for grunnkretsene på Hafsøy. 

Denne viser at ca 65% av reisene skjer mot nord, mens 35% skjer mot syd. Det er grunn til å 

anta at denne fordelingen, med mindre variasjoner også gjelder for alle reiser. 

Dette betyr at dagens arealbruk gir en trafikk forbi «Gruå» på ca 300 kjt ÅDT. 

 

Dagens sit. Bosatte Boliger Arb.plasser Skole-elever Sum reiser

I Gamlvn 200 100 10 42

Reiser pr. 3,50 2 2

Reiser pr formål 350 20 84 454
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3 REGULERINGSFORSLAG 

3.1 Planforslag  

Planforslaget er vist nedenfor, med innlagt fortau mellom avkjørsel og Hafsøyveien. 

Frisiktsoner er inntegnet i henhold til kommunalteknisk norm. Parkering/garasjeplass inngår i 

bebyggelsen, ivaretas innenfor hvert enkelt delfelt. I tillegg er det lagt opp til å etablere 3 

felles  P-plasser, regulert til parkeringsplass. 

 
Figur 2 Reguleringsforslag, hovedgrep. 

 

3.2 Trafikk generert av ny boligbebyggelse 

Forslag til reguleringsplan for «Hafsøyhagen», innebærer en samlet utbygging av 18 boliger, 

i rekke. 

Delfelt A har 6 boliger type 2 og 3-roms, mens felt B og C har 12 familieboliger , 4-roms. 

Det er to kriterier som vurderes ved beregning av generert trafikk: 

 Leilighetstype og størrelse og dermed antatt husstandsstørrelse 

 Områdets kollektivtilgjengelighet. 
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Kollektivtilgjengeligheten varierer med avstand til større bysentra, og områdets 

tetthet/urbanitet. «Prosam», Prognosesamarbeidet i Oslo og Akershus, har gjort tellinger og 

undersøkelser på hvordan dette varierer. Vi har benyttet de faktorene som, man har kommet 

fram til i Akershus. Selv om lokale tall hadde vært bedre, er det her et lite antall boliger, slik 

at konsekvensen av usikkerheten er relativt liten. 

Vi har lagt til grunn et middels urbant/tett område, med et middels kollektivtilbud 

 
Tabell 2. 18 boliger generer en biltrafikk på ca 90 biler pr døgn (ÅDT) 

Fordelingen mellom trafikk mot nord og syd antas å bli som for dagens trafikk, tilsvarende ca 

60 biler mot Hafsøyveien/Dalaneveien, og ca 30 biler mot syd i Gamleveien. 

Med lik fordeling mellom Hafsøyveien og Dalaneveien, blir trafikken på veiarmene i krysset: 

 Gamleveien     360 ÅDT 

 Hafsøyveien  1 030 ÅDT 

 Dalaneveien  1 030 ÅDT 

4 SIKKER SKOLEVEI 

Planområdet ligger innenfor skolekretsene for aktuell barne og ungdomsskole, det 

planlegges ikke tiltak som vil forlenge skoleveien. 

Adkomstforholdene, sikres gjennom etablering av frisiktsoner i henhold til kommunalteknisk 

norm og fortau. 

Vi vil her gjøre en vurdering av skoleveiens kvalitet mhp. trafikksikkerhet, og foreslå tiltak 

generelt, og tiltak som bør være rekkefølgetiltak i forhold til den planlagte boligutbyggingen. 

Tiltakene vil forbedre skoleveien i forhold til i dag. 

4.1 Barneskole 

Hafsøyhagen sokner til Grøne Bråden barneskole. Skoleveiens lengde blir på ca 1,4 km.  

Opplæringslovens §7, har krav om skyss for 1. klasse i barneskolen hvis skoleveien 

overstiger 2 km. Selv om skoleveien her er relativt lang, faller den ikke inn under lovbestemt 

krav om skyssordning. 

Felt 
Antall boliger 

4-roms

Antall boliger 

3-roms

Antall boliger 

2-roms
P-plasser

Turer pr 

bolig

Bilturer 

samlet 

(ÅDT)

A 3 3 9 4 24

B 7 14 5,5 39

C 5 10 5,5 28

Gjest-P 3

Sum 12 3 3 36 90
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Fra boligene følger skoleveien Gamleveien til «Hestvad» gangbro over elva, videre på 

separat G/S-vei via undergang under FV 42. Langs Fv 42, krysser G/S-veien Kvidafjellveien 

via opphøyd gangfelt og går i egen undergang under jernbanen til kryss med Sykehusveien. 

Sykehusveien krysses via gangfelt. Det er separat G/S-vei langs Sykehusveien til Grøne 

Bråden, som har fortau helt fram til skolen, hvor det krysses i plan i gangfelt. 

Foreliggende trafikktall for hovedveiene i området framgår av utskrift far Vegdatabanken, - 

Figur 1. 
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Figur 3. Skolevei til barneskole. Blå del av strekningen har G/S-vei eller fortau. RV 42og Jernbanen har planskilt 
kryssing. 

 

4.2 Vurdering: 

De langsgående gang/sykkelanleggene på strekningen fra og med «Hestvad» gangbro og til 

skolen må i hovedsak sier å være av tilfredsstillende standard. Enkelte kryssingspunkter bør 

allikevel oppgraderes. 
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4.2.1 Kvidafjellveien: 

Kryssing av Kvidafjellveien skjer via opphøyd gangfelt, noe som ansees tilfredsstillende. 

Gatebelysningen er imidlertid plassert litt langt unna, slik at gangfeltet ikke er optimalt belyst. 

Tiltak: Forbedring av belysning av gangfeltet. God belysning av gangfelt kan oppnås enten 

ved intensiv belysning av gangfeltet, eller ved å etablere negativ kontrast, dvs. gjøre 

kryssende fotgjengere godt synlig mot godt opplyst bakgrunn 

  
Figur 4. Alternative prinsipper fro god belysning av gangfelt, Kilde: Håndbok 264, Statens vegvesen. 

 

 
Figur 5. Opphøyd gangfelt Over Kvidafjellveien. En forbedring av gatebelysning anbefales, slik at gangfeltet 
belyses bedre. 

4.2.2 Sykehusveien v/Lagårdsveien: 

Kryssing av Sykehusveien skjer via ordinært gangfelt. 

Sykehusveien har trafikk både til boligområdene, barneskolen, videregående skole, 

ungdomsskolen og sykehuset. Trafikken fordeles mellom to avkjørsler fra RV 42, nemlig 

Kvidafjellveien og Lagårdsdveien øst for sykehuset. Hva som blir raskeste rute for biltrafikk, 

avhenger av hvor trafikken kommer fra og målpunkt internt i området. Vi antar at biltrafikken 

fordeler seg nokså likt mellom de to veiene. 

Vi har ikke trafikktellinger på Sykehusveien ved Lagårdsveien i vest, men trafikken antas å 

være omtrent som på Nylende bru ved Hestvad, som i vegdatabanken oppgis å ha ca 2 000- 

2 500 kjt ÅDT. 
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Tiltak: 

Vi anbefaler at gangfeltet gjøres opphøyd, og at belysningen vurderes for å sikre at trafikken 

har lav hastighet i krysning av skoleveien, og at krysningsstedet er godt opplyst. 

 
Figur 6. Kryssing av Sykehusveien i vest, skjer via gangfelt.  

 

4.2.3 Dalaneveien, mellom Hestvad bro og kryss med Hafsøyveien: 

 
Figur 7. Dalaneveien mellom Hafsøyveien og Hestvad. Tosidig fortau som slutter i bunnen av bakken. 

Den trafikksikkerhetsmessige største utfordringen ligger på denne strekningen inklusive 

krysset mellom Hafsøyveien og Gamleveien. Hafsøyveien/Dalaneveien vil ha en trafikk på ca 

1 030 kjt (ÅDT) på strekningen, krysset ligger på bakketopp og sving, stigningen i bakken er 

på opptil 12%, (Anbefalt maksimal stigning for boliggater, - Håndbok 017, er 8%). Det er 

generelt problemer med siktforhold pga murer gjerder og hekker.  
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Fortauet langs vestsiden av veien ligger i forlengelsen av Hestvad gangbro, og er ønsket 

trase for skolebarn. Det mangler fortau i nedre del av bakken. 

Tiltak: 

Det etableres, sammenhengende fortau eller adskilt gang/sykkelvei slik at det etableres en 

fysisk kant/skille mellom kjørebanen og fortauet eller gang/sykkelveien, jfr.Figur 8. 

 
Figur 8 Fortauet langs vestsiden slutter i bunnen av bakken. Her må det etablere sammenheng mellom fortauet 
og gangbroen. 

4.2.4 Kryssområdet Gamleveien/Hafsøyveien/Dalaneveien 

På denne strekningen er det behovet for trygg kryssing av Dalaneveien som er en utfordring. 

Tiltak: 

Vi foreslår å legge fotgjengerkryssingen mellom Gamleveien og Dalaneveien. Ved å legge 

det vest for Gamleveien vil det ligge utenfor «ønskelinjen» for skoleveistrafikken, og man 

risikerer mye kryssing utenfor gangfeltet. Lenger ned i Dalaneveien blir veien såpass bratt, at 

kryssing ikke anbefales, fordi bilene får problemer med å stanse foran kryssingen på glatt 

føre. 

Plasseringen gjør også kryssingen mer anvendelig for skolebarn på vei til/fra Dalaneveien. 

For å få tilstrekkelig fri sikt for kryssende skolebarn mot øst, foreslår vi å utvide fortauet i 

innerkurven til ca 2,7 meter. Dette etablerer stoppsikt til trafikken som kommer opp bakken. 

Tilsvarende reduseres de store fortausarealene på den andre siden av krysset. 

Alle bevegelser i kryssene kan trafikkeres med lastebil/trailer, jfr. tegning med sporingskurver 

som er vedlagt. 

En eventuell fortsettelse av fortauet mot Kjerjenesveien (kvartalslekeplass?) i vest er antydet 

på skissen. 
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Figur 9. Forslag til omlegging av krysset med Hafsøyveien og Dalaneveien. Skoleveikryssingen foreslås lagt i 
Hafsøyveien mellom Gamleveien og Dalaneveien. 

 

4.2.5 Gamleveien: 

Gamleveien har på strekningen i all hovedsak trafikk til boligene, og en privat skole som 

ligger noe lenger syd i Gamleveien. Det antas at det er noe trafikk i form av kjøring av 

skolebarn til den private skolen, som rekrutterer fra et større område, slik at det er relativt få 

elever som bor innenfor gangavstand. Dette er trafikk som skjer samtidig med annen 

skoleveitrafikk. 

Planforslaget viser her 2,0 m fortau noe som ivaretar behovet for trygg ferdsel for skolebarn 

mellom Gruå og Hafsøyveien. 
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4.3 Ungdomsskole 

Planområdet sokner til Lagård undomsskole.  

 
Figur 10. Alternative ruter til Lagård ungdomsskole. Blå ruter er å anbefale.. 

Anbefalt rute mot ungdomsskolen er den samme som for barneskolen, lengde er ca 1,2 km 

(heltrukket blå). Rute Via Kvidfjellveien, Lagårdsveien og Skoleveien er ca 1,0 km (stiplet 

blå). Ruten via gang/sykkelvei langs RV 42 østover og Lagårdsveien mot Sykehusveien er, 

ca 0,9 km, altså den korteste (stiplet rød). 
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Lagårdsveiens kryssing under jernbanen og veien fram til Sykehusveien er smal og har lav 

standard. Utbedring av undergangen ansees som ønskelig, men uforholdsmessig 

omfattende og kostbart, så lenge et mer trafikksikkert alternativ eksisterer. Ruten blir trolig 

uansett benyttet til en viss grad, særlig av de eldre elevene. 

 
Figur 11. Lagårdsveien tilknytning til RV 42, er smal, har dårlig sikt. 

Trygg skolevei for ungdomsskolen betraktes i varetatt gjennom skoleveitiltakene som 

foreslås for barneskoleelevene. 

5 KOLLEKTIVDEKNING 

Avstanden til holdeplass i RV 42 v/Hestvad er ca 300 meter. Det er et godt kollektivtilbud i 

Jernbaneveien, men gangavstanden er på ca 800 meter til holdeplass.  

Gangavstanden til jernbanestasjonen er ca 1 km, noe som trolig aksepteres som 

gangavstand til jernbane på regionale reiser, hvorav hovedtyngden skjer mot Nord-Jæren. 

Det går bussrute fra Egersund rutebilstasjon til Grøne Bråden skole, men denne har for 

lange gangavstander for dette området. Det er mulig å ta bussen fra Jernbaneveien ved 

Kjerjanesveien, men det er få avganger, og gangavstanden er altfor lang, ca 750 meter. 

Dette tilsvarer halve skoleveien. I Sykehusveien, ved Lagårdsveien, kunne elevene gått på 

bussen, men her mangler holdeplass. Halve skoleveien ville også her vært gangavstand til 

bussen. 

Mulig tiltak: 

For det aktuelle området ved Gamleveien, ville en omlegging av rute 2 til Grøne Bråden 

skole til å gå via Kjerjanesveien, Hafsøyveien, Dalaneveien og Hestvad (Fv 79), forbedret 

muligheten for bruk av kollektivtilbudet ifb. med skoleskyss. 
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Figur 12. Kollektivrutekart for Dalane. Gruå har akseptabel gangavstand til kollektivrutene i RV 42. 

6 ADGANG TIL NÆROMRÅDENE 

Gamleveien er relativt smal, og har ikke fortau.  

I henhold til Statens vegvesen «Håndbok 017», kreves følgende: 

B.2.2 Fortau 

Fortau er hovedløsningen for gående, og bør være tosidig. I boliggater med lav trafikk 

og fart 30 km/t, kan gående benytte kjørebanen eller fortau kan være ensidig. 

Gamleveien må ansees som boliggate med lav trafikk. Gaten har i dag fartsdempende tiltak i 

form av humper og 30 km/t fartsgrense. Ensidig fortau mot nord, og for øvrig blandet trafikk 

bør kunne forsvares, selv om gaten har noe trafikk til Gamleveien private skole. 
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Kvartalslekeplass/idrettsbane for området ligger blant annet i Kjerjanesveien. Adkomsten blir 

langs Hafsøyveien og Kjerjanesveien. Hafsøyveien har ikke fortau vest for Gamleveien, 

Kjerjanesveien har fortau. 

Tiltak: 

Hafsøyveien bør på sikt få fortau fram til Kjerjanesveien.  

7 STØY 

Trafikkmengdene som opptrer, antas ikke å utløse behov for støytiltak. 
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8 OPPSUMMERING FORESLÅTTE TILTAK 

Tiltak på skolevei og i nærområdet foreslås iht. tabell  

 
Figur 13. Passering av foreslåtte tiltak i trafikkanalysen. 

Nr Tiltak 
Forslag 

innarbeides i 
TS.plan 

Forslag til 
rekkefølgetiltak 

1 Utbedring krysningspunkt, 
opphøyd gangfelt, vurdering av 
belysning 

X  

2 Forbedring av belysning ved 
opphøyd gangfelt 

X  

3 Sammenbinding av fortau I 
Dalaneveien og Hestvad bro 

 X 

4 Fortau gamleveien og ny sikker 
kryssing av 
Hafsøyveien/Dalaneveien 

 X 

5 Fortau i Hafsøyveien mellom 
Gamleveien og Kjerjanesveien 

X  

Tabell 3. Foreslåtte tiltak på skolevei og i nærområdet. Disse er fordelt på tiltak som bør være rekkefølgetiltak i 
planen, og tiltak av mer allmenn karakter som bør innarbeides og programmeres i trafikksikkerhetsplanen. 
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VEDLEGG 1: GEOMETRITEGNING KRYSSING 
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VEDLEGG 2: GEOMETRITEGNING MED SPORING 
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BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSSPLAN

OMRÅDET HAFSØYHAGEN, GNR.46 BNR. 698/ 811/ 369 - EGERSUND KOMMUNE.

(01.02.2012, rev. 04.09.2012)

§ 1 FELLESBESTEMMELSER

1.1 Gjeldende overordnede planer.
For planområdene gjelder reguleringsplan med bestemmelser for planidentitet , 
godkjent av kommunestyret 

1.2   Detaljreguleringsplanen.
Disse bestemmelser gjelder for denne planen, plan nr. 
Formålet er ved kartplaner og bestemmelser å vise veinett for kjørende og 
gående, felles grønt- og lekeområder samt ulike byggeområder innenfor planens 
begrensning.

1.3 Offentlig planbehandling.
Det skal sendes byggesøknad med utendørsplaner for hver enkelt delfelt for områder 
med betegnelsene A, B, C og D for å sikre en samordnet, funksjonell og harmonisk 
arkitektur i bebyggelsen.

1.4 Bebyggelse og utendørsplaner.
 I byggesøknad skal det framgå hvordan bygg og tomteområde er tilpasset 
landskapet. 

Det skal utarbeides utendørsplan med utgangshøyder, terrengprofiler på snitt og 
fasadetegninger som viser hvordan bygg tilpasses veg, egen tomt og tilliggende 
områder. 

Terrengtrapper, biloppstillingsplasser terrasseområder, høye levegger samt  anlegg 
for avfall skal  tegnes inn på utendørsplanen.

Nåværende forstøtningsmur skal skjules best mulig og nye forstøtningsmurer skal 
lages av naturstein/ betong mot vei og plasseres  minimum 0,5m fra regulert veikant.

Uteplassene skal ha soleksponering ved vår- og høstjevndøgn kl. 15:00.

1.5 Universell utforming.
Formingsprinsippet ”universell utforming” legges til grunn for planlegging og 
utbygging. Planlagte omgivelser som utendørsarealer, veier, byggverk skal hvor det er 
mulig formes med lik funksjonalitet og brukbarhet for alle mennesker. 
Av total utbygging i området skal minst 30% av boligenhetene være tilrettelagt etter
livsløpsstandard.

1.6 Arkitektur - Illustrasjoner.
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Bebyggelse og uteareal skal ha en arkitektonisk utforming slik at estetiske hensyn 
ivaretas både i forhold til seg selv og omgivelsene.

Illustrasjonsplaner for bebyggelse, viser en bebyggelse som er i samsvar med 
intensjonen i reguleringsplanen, men det kan godkjennes justeringer og alternativ 
arkitektonisk forming så lenge bygningsvolum,  materialbruk og estetiske kvaliteter 
beholdes.   

1.7 Tekniske planer.
Tekniske planer skal godkjennes av Egersund Kommune før arbeidet blir igangsatt.

1.8 Støyskjerming.
Boligbebyggelsen skal skjermes mot eventuell veistøy i samsvar med 
Miljøverndepartementes retningslinje T 1442.

1.9 Parkering i området skal løses med felles overdekket garasjeanlegg i samsvar med 
plankart.

§ 2 BYGGEOMRÅDER 

2.1 Bebyggelsen på delområdene A, B, C og D.

2.1.1 Bebyggelsen.
Området kan bygges ut i 4 bygningsvolum, henholdsvis A, B, C og D hvor hver enkelt 
enhet består av rekkehusleiligheter.  Rekkehus defineres her som to eller flere 
selvstendige boligenheter som er bygget sammen med felles vertikale lydskillevegger 
og dekker mellom boligene.

Boligbebyggelsen skal ha flate, og/eller pulttak, men samme takform på samme 
delområder.

2.1.2 Utnyttelsen
Utnyttelsen beregnes her på følgende måte  samlet BYA av alle boliger inkl.
utvendige boder regnet av brutto tomt.

Garasjer forutsettes lagt i kjellernivå under bakken og innregnes således ikke i 
utnyttelsen.

Maks. utnyttelse BYA= 35%

2.1.3 Bygningenes høyde.

Byggehøyde i område B. 
På område B godkjennes rekkehus bygninger i 2 etasjer over ferdig terreng som 
ligger over parkeringsdekket. Maks. cotehøyde  på møne: + cote 42,0

Byggehøyde i område A, C og D. 
På disse godkjennes rekkehus bygninger i 2 etasjer hvor 1 etasje ligger på samme nivå 
som opprinnelig terreng eller garasjegulv. Maks. cotehøyde  på møne: + cote 39,5
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2.1.4 Garasjer og sportsboder.
Det skal bygges felles garasjeanlegg under dekke i samsvar med plankart for 1. etasje. 
Det skal tilrettelegges for minst 1,25 parkeringsplasser pr. godkjent boligenhet.
Garasjeanlegget skal være tilgjengelig for gjesteparkering på dagtid.

Det skal tilrettelegges for felles bodanlegg i kjeller med min. 5,0m2 pr. boligenhet.

Det tillates  i tillegg 1 stk. frittliggende sportsbod pr. bolig  over bakken / dekket i 
tilknytning til hage på 5m2 som ikke overstiger en høyde på 2,2m.

2.1.5 Levegger, terrasser.
Alle levegger skal utføres i maks 1,8m høyde over terrassenivå. 

De plasseres etter plantegninger og utføres  etter detaljtegninger som følger 
godkjent tegningsdokumentasjon til byggene.

Terrasser skal kunne bygges i tre eller stein og tilfredsstille 
krav til universell tilkomst. Eventuelle gjerder og utføres etter godkjente 
detaljtegninger.

2.2 Anlegg for lek

2.2.1 Lekeområder må opparbeides med lekeapparat, sandbasseng, vegetasjon mm. i 
henhold til godkjente planer.

Småbarnslekepasser etableres i område f_lek som med nødvendig fallunderlag 
samt sikring av skråninger og etasjenivå. 

2.3 Anlegg for renovasjons- oppsamlingsplasser.

2.3.1 På angitte sted merket S i plankartet skal det lages samleplass for kildesortert 
husholdningsavfall.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG  OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1.1 I området skal det anlegges kjøreveier og fortau med plassering og bredder som vist 
på planen.

Veiene skal bygges med følgende bredder: 

Veibredde i Gamleveien = 5m. 

Gangvei innenfor planområdet 3,0 m og 2,5 m anvist med bredder på plankartet. 

3.1.2 Overgang mellom gangfelt i off. vei mot gang og sykkelveier, fortau og turveier 
skal formes for atkomst med rullestol. 
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3.1.3 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel

§ 4  HENSYNSSONER.

4.1.1 Frisiktsoner utenfor offentlige trafikkareal, er vist som hensynssone/ frisiktssone. 
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over plan på tilgrensende 
veger.
Frisiktsoner i vegkryss er påført planen. 

§ 5  REKKEFØLGEKRAV

5.1.1 Offentlig fortau skal være opparbeidet før det blir gitt byggetillatelse til nye 
boliger/tiltak i området.

5.1.2 Lekeområder må opparbeides før det gis ferdigattest.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
137/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
082/12 Kommunestyret 01.10.2012

Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr 7 – Myklebust –
Eigersøy 2. gangsbehandling

Sammendrag:
Arkitektkontor Kristiansen og Selmer-Olsen har på vegne av Svein Magne Lura sendt inn 
forslag til endring av reguleringsplan Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust.
Formålet med endringen er å regulere inn ett naust med tilhørende flytebrygge på avgrenset 
del av parsell gnr 5 bnr 7 i trå med MU-vedtak av 30.08.11 sak 117/11 samt justering av en 
privat brygge. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 24.08.2012:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Myklebuststranda, parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust  med kart 
og bestemmelser datert 22.05.12 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget vedtok i møte 30.08.11 sak 117/11 følgende:

Miljøutvalget har nøye vurdert forespørselen om reguleringsendring for parsell av gnr. 5, 
bnr. 7,og anbefaler at det kan igangsettes et reguleringsarbeid med sikte på å etablere 1 
naust uten varig opphold på parsell av gnr. 5, bnr. 7 på følgende vilkår: 

- Området utenfor det området som foreslås omregulert til byggeområde for 
fritidsbebyggelse, omreguleres til privat småbåtanlegg i sjø. 

- Naustet skal plasseres i en av endene av parsellen.
- For øvrig må vedtaket i Kommunestyret 16.12.02 videreføres, sammen men med 

de endringer som er vedtatt i planen for øvrig i ettertid.
- Resterende del vises som friluftsområde/grøntområde med sti.
- Kommuneplanens bestemmelser legges til grunn.
- Hele reguleringsplanen må nå fremstilles i digital form, og arbeidet med 

regulerings-endringen må foregå i regi av og bekostes av tiltakshaver.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, jf. § 12-3.
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15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-071/12 Vedtak:

Forslag til endring av Myklebuststranda, del av parsell gnr 5 bnr 7, Myklebust med kart og 
bestemmelser datert 20.02.12 legges ut til offentlig ettersyn med følgende tilføyelse i 
bestemmelsene:

1. ”Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at de tåler den aktiviteten som er i leden.”
2. ”I sjøområdene skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens 

bestemmelser godkjennes av havnemyndighetene i Eigersund kommune.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

2



3

Andre opplysninger / fakta i saken:

1 INNLEDNING OG BAKGRUNN

Reguleringsendringen for del av gnr 5 bnr 7, for nytt naust ligger innenfor firkanten på kartet.

Planområdet er 
lokalisert på 
Myklebuststronda på 
Eigerøy.
Her er det etablert 
naust/båthusmiljø og 
fritidsboliger langs 
strandsonen. Adkomst 
skjer fra Fv 65, 
Ystebrødveien og det er 
gangadkomst til 
området..

Innenfor parsell gnr 5 bnr 
7 foreslås det regulert inn 
et naust med evt 
flytebrygge lagt ut i sjøen. 
Denne skal kun festes i 
land.
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2 GJELDENDE PLANER

2.1 Kommuneplan
Planområdet er avsatt som fritidsbebyggelse og LNF-område i gjeldende kommuneplanen 
for Eigersund kommune. Detaljreguleringsplanen er i tråd med overordnet plan for området.

Planområdet som ønskes endret 
ligger innenfor rød stiplet rektangel

2.2 Reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan fra 2003, revidert 2009, Myklebuststranda, disponerer området til 
fritidsboliger, jord- og skogbruk, friluftsområde sjø/bevaring, privat småbåtanlegg land og sjø, 
friluftsområde, felles avkjørsel og felles parkering.  Planområdet som ønskes endret ligger 
innenfor rød stiplet rektangel.
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3  HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 13.06-01.08.2012 og sendt på høring til 
grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 11.06.2012 og kunngjort 
i Dalane Tidende den 13.06.2012, med frist for merknader den 01.08.2012.

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

Offentlige merknader

1. Statens vegvesen  Ingen merknad o

4 INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens vegvesen  Ingen merknad

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planens begrensning
Planen begrenser seg til å omfatte et område på 8,9 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.
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5.2 Planens reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)
- Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1-FK7
- Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone (bryggeanlegg), B1-B7
- Naust, N1, N2, N4.1, N6.1

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Kjøreveg, f_AV1
- Parkeringsplasser, f_P1

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, pkt. 5)
- Landbruksformål, L1
- Friluftsformål, FR1
 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. 6)
- Friluftsområde i sjø, FRS1

 Hensynssoner (PBL § 12-6)
- Frisikt, H140_1
- Bevaring kulturmiljø, H570_1

5.3 Planens løsninger
Det er ikke gjort endringer i gjeldende plan med unntak av naust N2 og brygge B5. I det 
følgende vil N2 og B5 beskrives, mens for øvrige deler av planområdet vil kun endringer som 
følge av digitalisering av planen bli beskrevet. Det er ikke gjort endringer i bestemmelsene 
med unntak av bestemmelser for N2 og B5. 

5.4 Naust, N2
Området fortettes ved at det reguleres inn ett nytt naust, N2 i del av parsell 5/7. Naustet er 
plassert på land, og ligger noe mer tilbaketrukket enn øvrig bebyggelse i området. N2 er 
plassert lengst mulig mot vest i parsellen. Maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde er 
henholdsvis 7 og 5 meter. Møneretningen er vinkelrett på vannlinja. Takvinkelen skal være 
mellom 32 og 38 grader. 

Naustet N2 har en tradisjonell utforming med saltak, stående kledning og port med landgang 
ut i sjøen. Naustet er 4,5 meter bredt og 7 meter langt. På vestsiden er det taket trukket 0,5 
meter ut slik at det er muligheter for oppheng av fiskeutstyr eller lignende under tak. Se 
vedlagte illustrasjon av planlagt naust.

Eiendom 5/53 har strandrettigheter til 10 meter av strandparsell 5/7, som utgjør halvparten 
av parsellen. Denne rettigheten inneholder bruksrett til båtplass og naust. Det er tinglyst 
veirett til strandområdet fra bruk 5/53, langsmed skiftet mellom 5/7 og 5/36, og videre langs
gjerdet til strandparsellen 5/7.
N2 har parkeringsrett på eiendom 5/53. 

5.5 Brygge, B5
Området er nokså langgrunt slik at planen åpner for etablering av flytebrygge B5 i tilknytning 
til naust N2. Bryggen har regulert bredde 1,2 meter og lengde 12 meter. Flytebryggen er 
plassert i forkant av naust vest for landgangen. 
Mellom flytebryggen B5 og naust N6.1 er det 2,5 meter. 
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5.6 Byggeområdene FK1-FK7, N1, N4.1 og N6.1
Det er ikke gjort endringer i byggeområdene med unntak av at områdene er tilpasset 
bebyggelsen vist i grunnkartet, dvs. dagens situasjon, i reguleringsplankartet. 

5.7 Bryggeområdene B1, B2, B3, B4, B6 og B7
Bryggene er i gjeldende plan vist som privat småbåtanlegg land. Dette formål er etter ny 
planlov erstattet med småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone. Bryggene er justert til å 
gjelde dagens situasjon, som vist i grunnkartet.

5.8 Friluftsområde i sjø FRS1
Friluftsområde i sjø omfatter alt sjøareal i plankartet. Gjeldende plan viser område utenfor 
bryggeanleggene som privat småbåtanlegg sjø. Siden bestemmelsene stiller krav til at det 
ikke er tillatt å etablere flytebrygger eller lignende i dette området, reguleres området utenfor 
bryggene til friluftsområde sjø i ny plan. Bestemmelsen videreføres i ny plan. 

5.9 Friluftsområde FR1
Området er i henhold til gjeldende plan. Bestemmelsene åpner for at det er tillatt å etablere 
sti i området for å komme til naust og fritidsbebyggelsen i området. 

5.10 Parkering f_P1 og avkjørsel f_AV1
Det gjøres ingen endringer i parkering eller avkjørsel i forhold til gjeldende plan. 

5.11 Hensynssone – Frisikt
Frisiktsoner er i henhold til gjeldende plan; 4 x 45 meter for avkjørsel på Ytstebrødveien. 

5.12 Hensynssone - Bevaring kulturmiljø H570_1
Hensynssonen erstatter friluftområde sjø/bevaring i gjeldende plan. Bestemmelsene stiller 
krav til at det innenfor området ikke er tillatt med tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen.

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Siden det ikke er foretatt noen endringer i gjeldende plan med unntak av N2 og B5, vurderes
det kun virkninger av ett nytt naust N2 med tilhørende flytebrygge B5 i planområdet.

6.1 Naturområder og biologisk mangfold
Sjøområdet utenfor planområdet tilhører 
naturområdet ”Nordagapet” jf. Temakart 
Rogaland. Sundet ligger mellom Nordre Eigerøy i 
sør og fastlandet i vest, og åpner seg mot havet i 
sørvest. Innenfor området finnes alke-, måke- og 
vadefugler. Planlagte tiltak i planområdet anses å 
ikke ha negativ innvirkning på naturmiljø og 
biologisk mangfold i området. 
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi 
at kunnskap om naturmangfoldet står i forhold til 
inngrepets karakter. Planen har bestemmelser 
som begrenser naturinngrep til et minimum. 
Tiltaket er svært lite sett i forhold til å kunne bidra 

til en økt samlet belastning på naturtypen.
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6.2 Grunnforhold og landskap
Planområdet befinner seg i et tradisjonelt 
kulturlandskap på Eigerøy, preget av mye 
dyrket mark og innmarksbeite. 
Gårdsbrukene ligger spredt langsmed 
fylkesveien, med flatt jordbruksmark på 
begge sider av veien. Terrenget ned mot 
sjøen er hellende, slik at den sjønære 
bebyggelsen er lite synlig fra fylkesveien. 
Området ligger innenfor Vakre landskap i 
Rogaland, Nordavågen-Skadberg-Holmane 
jf. Temakart Rogaland. Planlagt naust N2 
synes ikke å ha negative konsekvenser for 
landskapet.

6.3 Miljøforhold

Temakart Rogaland som omhandler 
miljømessig sårbarhet, viser området 
markert med MOB prioritet B. (MOB= 
Sårbarhet/Marin oljevernberedskap) 
Vektingen er i henhold til SFT 
veilederen "Beredskap mot akutt 
forurensning: modell for prioritering av 
miljøressurser ved akutte oljeutslipp 
langs kysten." 

Foreslåtte reguleringsendring vil ikke ha 
negativ konsekvens for sårbarhet/marin 
oljevernberedskap.

6.4 Strandsone
Planlagt naust plasseres noe lenger inn 
på land enn øvrige naust i planområdet. 

Kortvegg mot sjøen vil følge strandlinjen. Naustet plassers så lavt som mulig i terrenget, og 
siden terrenget er fallende mot sjøen vil ikke naustet virke dominerende i strandsonen. 
Resterende arealer på begge sider av naustet vil være naturterreng slik det er i dag.  

6.4 Fortetting
Planlagt naust N2 er en fortetting i 
et eksisterende naust- og 
sjøbumiljø. Bebyggelsen i området 
har ensartet utforming og er tett 
utnyttet. Midt i planområdet ligger en 
parsell på 30 meter som p.t. er 
ubebygd. Planlagt naust plasseres 
ca 3 meter fra eiendomsgrense i 
vest, og trekkes noe tilbake på land i 
forhold til øvrig bebyggelse i 
området. En fortetting med ett naust 
i området vurderes som 
uproblematisk. Se vedlagte 
fotoillustrasjon.
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6.5 Estetikk og byggeskikk
Planlagt naust N2 vil ha samme utforming og uttrykk som den øvrige sjøhusbebyggelsen i 
området. Området har et ensartet preg som ivaretar de tradisjonelle naust og sjøbumiljøene i 
distriktet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at dette forholdet skal ivaretas. Den
sjønære bebyggelsen er ikke synlig fra fylkesveien.

6.6 Kulturminner på land og i sjø
I områdene rundt Myklebust er det påvist funn av ulike typer kulturminner båpde på land og 
sjø. Innenfor planområdet er det ikke kjente kulturminner jjf. uttalelse fra Rogaland 
Fylkeskommune (se pkt. 5.1.2) og Temakart Rogaland. Det er et potensiale for kulturminner i 
sjø og en har derfor ikke åpnet opp for direkte inngrep i sjøbunn. Plankartet regulerer store 
deler av sjøarealet innenfor planområdet til hensynssone kulturminne bevaring, hvor 
bestemmelsene stiller krav til at inngrep i sjøbunnen ikke er tillatt. Dette er i henhold til 
gjeldende reguleringsplan.

6.6 Barn og unges interesser
Planforslaget vil ikke ha innvirkninger på forhold vedrørende barn- og unges interesse.

6.7 Friluftsinteresser
Ca 1 km sørvest for planområdet ligger et stort offentlig bade- og friluftsområde, 
Skadbergsanden. Planlagte tiltak anses ikke å ha negativ innvirkning på friluftsinteressene i 

området. 

6.8 Universell utforming
Universell utforming vurderes ikke som mulig i forhold til planlagte tiltak. 

6.9 Fiskeinteresser
Det er kjent at det foregår en del fiske med teiner og ruser i nærheten av planområdet. Det er 
allerede etablert naust og brygger i området, slik at innregulering av ytterligere ett naust med 
tilhørende flytebrygge anses ikke å være i konflikt med fiskeriinteressene i området. Jf. 
uttalelse fra fiskeridirektoratet (se pkt. 5.1.5).
Det er ikke lagt opp til ytterligere inngrep i sjø med unntak av ett nytt naust med tilhørende 
brygge. Naustet plasseres lengst mulig på land, samt at planlagt flytebrygge ikke vil gå 
lenger ut i sjøen enn eksisterende anlegg. Dette slik at inngrep i sjø blir minst mulig. 

6.9 Trafikkforhold
Adkomst til området er fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. 
ÅDT på fylkesveien er 2000 jf. Nasjonal vegdatabank. Det er ingen endringer i dagens 
veinett i planområdet.

6.10 Avkjørsler og kryss
Eiendom 5/53 har eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. Det vil ikke gjøres 
noe med denne avkjørselen. Øvrig bebyggelse i planområdet har felles parkeringsløsning og 
avkjørsel fra fylkesveien. Avkjørsel og kryssløsning med fv. 65 har samme plassering og 
utforming som i gjeldende plan.

6.11 Parkeringsforhold og kapasitet
Bestemmelsene stiller krav til at planlagt naust N2 skal ha enten tinglyst parkeringsrettighet 
eller rett til parkering på egen eiendom i nærområdet. N2 tilhører eiendom 5/53, slik at 
parkering for naustet løses på egen grunn. Eiendom 5/53 inngår ikke i planområdet.
For øvrig fritids- og naustbebyggelse i planområdet er det lagt opp til felles 
parkeringsløsning. Det er regulert inn 11 parkeringsplasser i f_P1, som er likt som i 
gjeldende plan.
Parkeringsdekning for hele planområdet, inkl. N2 er 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig/naust. 
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7 TEMATISK VURDERING AV ROS OG KONSEKVENSER

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. 

Konsekvens: 1 Ubetydelig: 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Lite sannsynlig

1. Usannsynlig

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. 

8 SIKKERHET OG BEREDSKAP

8.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn
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Siden regulert naust, N2 tilhører eiendom gnr. 5 bnr. 53, vil det ikke genereres mer trafikk til 
området grunnet denne utbyggingen. Gangtrafikk mellom eiendom 5/53 og naust N2, vil 
være på en sti i randsonen av jordbruksmark. Fotgjengere må ikke krysse fylkesveien for å 
komme til naustet fra eiendom 5/53. Trafikksituasjonen er oversiktlig, og fylkesvegen har god 
vegbredde i området.  

8.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.3 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

Støy, støv og forurensning genereres i hovedsak fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. 
Bebyggelsen i planområdet ligger i en avstand på om lag 170 meter fra fylkesveien, samt at 
den ligger lavere i terrenget enn veien. En kan ikke se at planlagt aktivitet i planområdet vil 
generere støy av noe omfang. 
Ut fra dette vurderes det at p.t. er det ingen spesielle forurensningskilder i nærområdet som 
gjør at det må utføres særskilte avbøtende tiltak utover dette. 

8.4 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

8.5 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 4 2
Rød
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Det kan forekomme springflo i området. Formålet i området er innregulering av ett naust med 
tilhørende flytebrygge, og dette er derfor ikke forbundet noen fare med flom i planområdet.

8.6 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 3 2 Gul

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Siden området ligger til sjø, kan det være utsatt for bølgeslag og lignende. Det er lagt inn 
krav i bestemmelsene som ivaretar dette. Ikke kjent med andre spesielle forhold.

8.7 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.8 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.

8.9 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1
Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.10 Brannberedskap

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Atkomstmulighet for brannbil X 2 3 Gul

Det er ikke mulig for brannbil å komme helt ned til bebyggelsen langs sjøen ved eventuell 
brann. Dette vil kunne vanskeliggjøre slukking.

8.11 Forurensning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn
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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.

8.12 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

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.

9. NATUR OG MILJØMESSIGE KONSEKVENSER

9.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Det ligger i 100-m beltet, men er i tråd med gjeldende kommuneplan.

9.2 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.

9.3 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.
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9.4 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.

9.5 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.

9.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

9.7 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

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

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

9.8 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.
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9.9 Naturmangfold

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 

miljømangfold

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.10 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.11  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.

9.12  Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.13 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.14 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.15 Universell utforming:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.16  Barn og unge

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.17 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

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

10 SAKSBEHANDLERS VURDERINGER:
Det er ikke kommet inn nye innspill eller avdekket nye forhold som tilsier at planen må 
endres etter den har vært på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget i nåværende form kan 
derfor legges frem for kommunestyret for endelig vedtak.

11 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at fremlagt endring av reguleringsplan for Myklebuststranda, del av gnr 
5 bnr 7, i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til denne type 
reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget legges frem for kommunestyret for endelig 
vedtak.

Universell utforming:
Ikke kjent med spesielle forhold.

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

16
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Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
216623 2314 planbeskrivelse.pdf
217862 Reguleringsplan PBL 2008 Myklebuststranda - parsell av gnr. 5 bnr 7
216621 2314 bestemmelser.pdf
217864 Plan, snitt, fasader og perspektiver
217848 Foto - naust på Myklebust
237386 Uttalelse reguleringsendring for område for fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 7

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 24.08.2009
Johannes Myklebust; 
Arthur Myklebust; 
Svein Magne Lura

Nyregulering av sjøområde tilhørende gnr. 5 bnr. 
7 - Myklebust

2 U 10.05.2010 Svein Magne Lura Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7, Myklebust

3 U 11.05.2010

ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE; 
TORGERSEN TORALF 
EIVIND; 
TORGERSEN NINA; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RASMUSSEN ROY; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
MYKLEBUST TORGER 
T; 
MYKLEBUST ARNE; 
LURA SVEIN MAGNE; 
HOVLAND EINAR

Forespørsel om endring av reguleringsplan for 
Myklebuststranda gnr. 5 bnr. 7, Myklebust

4 U 11.05.2010

Rogaland 
fylkeskommune v/ 
kulturseksjonen; 
Dalane Filuftsråd v/ 
Jone Omdahl; 
Rogaland 
fylkeskommune v/ 
regionalplanavdelingen; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 

Forespørsel om endring av reguleringsplan for 
Myklebuststranda gnr. 5 bnr. 7, Myklebust
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Statens vegvesen

5 X 12.05.2010
Planområdet som ønskes endret - omregulering 
sjøområde gnr. 5 bnr. 7

7 I 20.05.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - forespørsel om endring av 
reguleringsplan for Myklebuststranda gnr. 5 bnr. 
7 - Myklebust

8 I 25.05.2010 Svein Magne Lura
Ang. forespørsel om endring av reguleringsplan 
for Myklebuststranda gnr. 5 bnr. 7, Myklebust

6 I 25.05.2010
Fylkesmannen i
Rogaland

Uttalelse til søknad om planendring på 5/7 
Myklebuststranda på Eigerøy, Eigersund

9 I 07.06.2010
Advokat Asjørn 
Stokkeland

Merknader - omregulering Myklebuststranda gnr. 
5 bnr. 7, Myklebust

11 U 28.10.2010 Svein Magne Lura Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7, Myklebust

12 I 21.02.2011

Svein Magne Lura; 
Arthur A. Myklebust; 
Bjarne Myklebust; 
Randi Lura

Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7, Myklebust 
- etterlysing av behandling av sak

13 U 21.02.2011

Svein Magne Lura; 
Arthur A. Myklebust; 
Bjarne Myklebust; 
Randi Lura

Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7, Myklebust 
- etterlysing av behandling av sak

15 I 04.05.2011

Arthur Myklebust; 
Bjarne Myklebust; 
Randi Lura; 
Svein Magne Lura

Etterlysning av sak til miljøstyret - omregulering 
sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust

16 U 09.05.2011 Svein Magne Lura
Etterlysning av sak til miljøstyret - omregulering 
sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust

17 U 18.08.2011 Svein Magne Lura
Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 -
Myklebust

18 U 22.08.2011

ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE; 
TORGERSEN TORALF 
EIVIND; 
TORGERSEN NINA; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RASMUSSEN ROY; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
MYKLEBUST TORGER 
T; 
MYKLEBUST ARNE; 
LURA SVEIN MAGNE; 
HOVLAND EINAR; 
Bjarne Myklebust

Varsel/informasjon

19 U 23.08.2011

LURA RANDI; 
MYKLEBUST ARTHUR 
M R; 
SEGLEM SVEIN

Informasjon/befaring - Forespørsel om 
omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust

20 U 20.09.2011

HOVLAND EINAR; 
LURA RANDI; 
LURA SVEIN MAGNE; 
MYKLEBUST ARNE;

Omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 -
Myklebust. Utsendelse av vedtak.
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MYKLEBUST ARTHUR 
M R; 
MYKLEBUST BJARNE; 
MYKLEBUST TORGER 
T; 
PETTERSON ODDVAR; 
PETTERSON UNNI; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
RASMUSSEN ROY; 
SEGLEM SVEIN; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
TORGERSEN NINA; 
TORGERSEN TORALF 
EIVIND; 
ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE; 
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

21 I 21.10.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
parsell av gnr. 5 bnr. 7, Myklebust

23 I 04.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for parsell av gnr. 5 bnr. 7 
Myklebust

24 I 09.11.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering til 
naust/fritidsboliger mm på gnr. 5 bnr. 7 -
Myklebust

25 I 17.11.2011 Fiskarlaget vest
Uttalelse til reguleringsplan parsell av gnr. 5 bnr. 
7 - Myklebust

26 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til omregulering 
sjøområde gnr. 5 bnr. 7 - Myklebust

27 I 22.11.2011
Rogaland 
fylkeskommune v/ 
kulturseksjonen

Uttalelse omregulering sjøområde gnr. 5 bnr. 7 -
Myklebust

28 I 21.02.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innsendelse av plan - Myklebuststranda - parsell 
av gnr 5 bnr 7

29 I 22.02.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljregulering for parsell av gnr. 5 bnr. 7 
Myklebust

31 U 04.05.2012

ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE; 
TORGERSEN TORALF 
EIVIND; 
TORGERSEN NINA; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SEGLEM SVEIN; 
RASMUSSEN ROY; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
MYKLEBUST TORGER 
T; 
MYKLEBUST BJARNE; 

Varsel/informasjon om befaring
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MYKLEBUST ARTHUR 
M R; 
MYKLEBUST ARNE; 
LURA SVEIN MAGNE; 
LURA RANDI; 
HOVLAND EINAR; 
Bjarne Myklebust; 
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

33 U 11.06.2012

Rogaland 
fylkeskommune v/ 
kulturseksjonen; 
Barnas representant i 
plan- og byggesaker; 
Fiskarlaget vest; 
Rogaland 
fylkeskommune v/ 
regionalplanavdelingen; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Reguleringsendring for område for 
fritidsbebyggelse gnr 5 bnr. 7 mfl. - Myklebust -
Offentlig ettersyn og høring

34 U 11.06.2012

ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE; 
TORGERSEN TORALF 
EIVIND; 
TORGERSEN NINA; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SEGLEM SVEIN; 
RASMUSSEN ROY; 
RASMUSSEN HERLUF 
INGVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
MYKLEBUST TORGER 
T; 
MYKLEBUST BJARNE; 
MYKLEBUST ARTHUR 
M R; 
MYKLEBUST ARNE; 
LURA SVEIN MAGNE; 
LURA RANDI; 
HOVLAND EINAR; 
Bjarne Myklebust; 
Advokat Asbjørn 
Stokkeland

Reguleringsendring for område for 
fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 7 mfl. - Myklebust -
offentlig ettersyn og høring

35 I 27.06.2012 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsendring for område for 
fritidsbebyggelse gnr. 5 bnr. 7

Parter i saken:
            

Advokat Asbjørn Postboks 264 4379 EGERSUND
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Stokkeland
Bjarne Myklebust Konvallvegen 10 4645 NODELAND

N HOVLAND EINAR YTSTEBRØDVEIEN 
309

4370 EGERSUND

LURA RANDI KOBBERVEIEN 93 4313 SANDNES
N LURA SVEIN MAGNE ROALD AMUNDSENS 

GATE 116
4307 SANDNES

N MYKLEBUST ARNE YTSTEBRØDVEIEN 
311

4370 EGERSUND

MYKLEBUST ARTHUR 
M R

YTSTEBRØDVEIEN
307

4370 EGERSUND

MYKLEBUST BJARNE KONVALLVEGEN 10 4645 NODELAND
N MYKLEBUST TORGER 

T
MOSBEKKGATEN 2 4370 EGERSUND

N PETTERSON 
ODDVAR

GRASHOLMRINGEN 
24 A

4085 HUNDVÅG

N PETTERSON UNNI GRASHOLMRINGEN 
24 A

4085 HUNDVÅG

N RASMUSSEN HERLUF 
INGVE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N RASMUSSEN ROY SKØYTEVEIEN 9 4370 EGERSUND
SEGLEM SVEIN SKÅRABREKKÅ 16 4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N TORGERSEN NINA GRAVARSLIA 18 4327 SANDNES
N TORGERSEN TORALF 

EIVIND
STEINODDVEIEN 2 4370 EGERSUND

N ØSTEBRØD SOLFRID 
MARIE

HAMRANEVEIEN 12 4370 EGERSUND
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DETALJREGULERING FOR  
PARSELL AV GNR 5 BNR 7, MYKLEBUST  

EIGERSUND KOMMUNE 

PLANKART 20.02.12 
PLAN ID xx 

1 PLANBESKRIVELSE 

1.1 Forslagsstiller og planlegger 
På vegne av Svein Magne Lura, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å 
utarbeide detaljreguleringsplan for parsell av gnr 5 bnr 7, Myklebust i Eigersund kommune.  

1.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å regulere inn 1 – ett naust med tilhørende flytebrygge på en 
avgrenset del av parsellen gnr. 5 bnr. 7. Bakgrunn for reguleringen er MU-vedtak av 30.08.11 
med saksnummer 117/11. 

Utover tilrettelegging for naust på gnr. 5 bnr. 7, er det ikke foretatt noen endringer av 
reguleringsplan for området, med unntak av nødvendige justeringer i forhold til digitalisering 
av plankart til sosi-versjon 4.3.  

1.3 Overordnet planverk 

1.3.1 Kommuneplan 
Planområdet er avsatt som fritidsbebyggelse og LNF-område i gjeldende kommuneplanen for 
Eigersund kommune. Detaljreguleringsplanen er i tråd med overordnet plan for området.  

1.3.2 Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan fra 2003, revidert 2009, Myklebuststranda, disponerer området til 
fritidsboliger, jord- og skogbruk, friluftsområde sjø/bevaring, privat småbåtanlegg land og sjø, 
friluftsområde, felles avkjørsel og felles parkering.    

1.3.3 Vedtak i planutvalg 
Planforlaget er utarbeidet i henhold til MU-vedtak 117/11, som stiller følgende vilkår for 
planarbeidet: 

- Området utenfor det området som foreslås omregulert til byggeområde for 
fritidsbebyggelse, omreguleres til privat småbåtanlegg sjø. 

Kommentar:  
Formålsområde ”privat småbåtanlegg sjø” finnes ikke i ny planlov. Siden bestemmelsene 
stiller krav til at det ikke er tillatt å etablere flytebrygger eller lignende i aktuelle område, 
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reguleres område utenfor bryggeanleggene til friluftsområde sjø. Med bestemmelser som gjør 
at ny plan tillater samme bruk som før.  

- Naustet skal plasseres i en av endene av parsellen. 

Kommentar: 

Planlagt naust N2 er plassert lengst mulig mot vest i parsellen, ca 3 meter fra 
eiendomsgrensen. Det er ønskelig med min 2,5 meter avstand mellom ny flytebrygge til N2 
og eksisterende brygge til N6.1 i vest.  

- For øvrig må vedtaket i kommunestyret 16.12.02 videreføres, sammen med de 
endringer som er vedtatt i planen for øvrig i ettertid.  

Kommentar: 
Vedtak fra kommunestyret 16.12.02 er gjeldende reguleringsplan av 2003, revidert 2009.  

- Resterende del vises som friluftsområde/grøntområde med sti. 

Kommentar: 
Aktuelle område reguleres som friluftsområde. Bestemmelsen åpner for at det er tillatt å 
anlegge sti i området for å komme til naust og fritidsbebyggelsen i strandsonen.  

- Kommuneplanens bestemmelser legges til grunn. 

Kommentar: 
Kommuneplanens bestemmelser er lagt til grunn for detaljreguleringen. Men det er et avvik i 
gjeldende reguleringsplan og kommuneplanens bestemmelser i forhold til størrelse på naust. 
Kommuneplanen stiller krav til maks bruksareal på 30 kvm, mens 
reguleringsbestemmelsene angir maks bruksareal 40 kvm. Bestemmelsene i planforslaget er 
i tråd med gjeldende reguleringsplan. Planlagt naust i N2 vil ha bruksareal på ca 35 kvm. 
Avviket er fornuftig å tillate for at bebyggelsen skal fremstå som enhetlig. Avviket er også lite 
og vil være fornuftig middelveg mellom kommuneplan og vedtatt plan.  

- Hele reguleringsplanen må nå fremstilles i digital form, og arbeidet med 
reguleringsendringen må foregå i regi av og bekostes av tiltakshaver.  

Kommentar: 
Plankartet er digitalisert til sosi-versjon 4.3. I forbindelse med digitalisering av gjeldende 
reguleringsplankart, er plankartet justert etter dagens forhold/situasjon. Følgende endringer 
er gjort: 

• Byggeområdene FK1-FK7 er tilpasset bebyggelsen vist i grunnkartet.  
• Bryggeanlegg er justert til å gjelde dagens situasjon vist i grunnkartet.  
• Som en konsekvens av at byggeområde FK6 og bryggeanlegg B6 og B7 er justert til 

dagens situasjon, er at byggeområde N1 blir om lag 1,8 meter smalere.  
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• Alle formålsområdene er justert etter ny planlov. De største forskjellene er for privat 
småbåtanlegg i sjø, som er erstattet med friluftsområde i sjø, privat småbåtanlegg 
land er erstattet med småbåtanlegg i sjø med strandsone. Friluftsområde sjø 
bevaring er erstattet med hensynssone bevaring kulturmiljø. De øvrige 
formålsområder har tilnærmet lik benevning som i gjeldende plan.  

• Etter ny planlov er det ingen juridiske linjer som regulerer sti. Regulert sti i gjeldende 
plan, er i nytt planforslag ikke vist i plankartet, men sikret i bestemmelsene til 
landbruksområde L1.  

1.4 Beskrivelse av planområdet 
Området er lokalisert i et tradisjonelt kulturlandskap på Myklebust på Eigerøy. Spredte 
gårdsbruk, fulldyrka jord og innmarksbeite preger landskapsbildet i området. Bebyggelsen er i 
hovedsak plassert på begge sider av fylkesvei 65, Ytstebrødveien.  

Store deler av strandsonen er preget av etablert naust og fritidsbebyggelse. Den sjønære 
bygningsmassen gjenspeiler distriktets tradisjonelle naust og sjøbumiljø i form og uttrykk.  

Terrenget er tilnærmet flatt på begge sider av fylkesveien, med hellende terreng ned mot 
sjøen i strandsonen. Den sjønære bebyggelsen er lite synlig fra fylkesveien.  
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2 PLANFORSLAGET 

2.1 Planens begrensning 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på 8,9 daa. Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.  

2.2 Planens reguleringsformål 
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
- Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1-FK7 
- Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone (bryggeanlegg), B1-B7 
- Naust, N1, N2, N4.1, N6.1 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 
- Kjøreveg, f_AV1 
- Parkeringsplasser, f_P1 

• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, pkt. 5) 
- Landbruksformål, L1 
- Friluftsformål, FR1 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. 6) 
- Friluftsområde i sjø, FRS1 

• Hensynssoner (PBL § 12-6) 
- Frisikt, H140_1 
- Bevaring kulturmiljø, H570_1 

2.3 Planens løsninger 
Det er ikke gjort endringer i gjeldende plan med unntak av naust N2 og brygge B5. I det 
følgende vil N2 og B5 beskrives, mens for øvrige deler av planområdet vil kun endringer som 
følge av digitalisering av planen bli beskrevet. Det er ikke gjort endringer i bestemmelsene 
med unntak av bestemmelser for N2 og B5.  

2.3.1 Naust, N2 
Området fortettes ved at det reguleres inn ett nytt naust, N2 i del av parsell 5/7. Naustet er 
plassert på land, og ligger noe mer tilbaketrukket enn øvrig bebyggelse i området. N2 er 
plassert lengst mulig mot vest i parsellen. Maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde er 
henholdsvis 7 og 5 meter. Møneretningen er vinkelrett på vannlinja. Takvinkelen skal være 
mellom 32 og 38 grader.  
 
Naustet N2 har en tradisjonell utforming med saltak, stående kledning og port med landgang 
ut i sjøen. Naustet er 4,5 meter bredt og 7 meter langt. På vestsiden er det taket trukket 0,5 
meter ut slik at det er muligheter for oppheng av fiskeutstyr eller lignende under tak. Se 
vedlagte illustrasjon av planlagt naust. 
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Eiendom 5/53 har strandrettigheter til 10 meter av strandparsell 5/7, som utgjør halvparten 
av parsellen. Denne rettigheten inneholder bruksrett til båtplass og naust. Det er tinglyst 
veirett til strandområdet fra bruk 5/53, langsmed skiftet mellom 5/7 og 5/36, og videre langs 
gjerdet til strandparsellen 5/7.  

N2 har parkeringsrett på eiendom 5/53.  

2.3.2 Brygge, B5 
Området er nokså langgrunt slik at planen åpner for etablering av flytebrygge B5 i tilknytning 
til naust N2. Bryggen har regulert bredde 1,2 meter og lengde 12 meter. Flytebryggen er 
plassert i forkant av naust vest for landgangen.  

Mellom flytebryggen B5 og naust N6.1 er det 2,5 meter.  

2.3.3 Byggeområdene FK1-FK7, N1, N4.1 og N6.1 
Det er ikke gjort endringer i byggeområdene med unntak av at områdene er tilpasset 
bebyggelsen vist i grunnkartet, dvs. dagens situasjon, i reguleringsplankartet.  

2.3.4 Bryggeområdene B1, B2, B3, B4, B6 og B7 
Bryggene er i gjeldende plan vist som privat småbåtanlegg land. Dette formål er etter ny 
planlov erstattet med småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone. Bryggene er justert til å 
gjelde dagens situasjon, som vist i grunnkartet. 

2.3.5 Friluftsområde i sjø FRS1 
Friluftsområde i sjø omfatter alt sjøareal i plankartet. Gjeldende plan viser område utenfor 
bryggeanleggene som privat småbåtanlegg sjø. Siden bestemmelsene stiller krav til at det ikke 
er tillatt å etablere flytebrygger eller lignende i dette området, reguleres området utenfor 
bryggene til friluftsområde sjø i ny plan. Bestemmelsen videreføres i ny plan.  

2.3.6 Friluftsområde FR1 
Området er i henhold til gjeldende plan. Bestemmelsene åpner for at det er tillatt å etablere 
sti i området for å komme til naust og fritidsbebyggelsen i området.  

2.3.7 Parkering f_P1 og avkjørsel f_AV1 
Det gjøres ingen endringer i parkering eller avkjørsel i forhold til gjeldende plan.  

2.3.8 Hensynssone – Frisikt 
Frisiktsoner er i henhold til gjeldende plan; 4 x 45 meter for avkjørsel på Ytstebrødveien.  

2.3.8 Hensynssone - Bevaring kulturmiljø H570_1 
Hensynssonen erstatter friluftområde sjø/bevaring i gjeldende plan. Bestemmelsene stiller 
krav til at det innenfor området ikke er tillatt med tiltak som medfører inngrep i sjøbunnen. 
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3 VIRKNINGER AV PLANEN 
Siden det ikke er foretatt noen endringer i gjeldende plan med unntak av N2 og B5, vurderes 
det kun virkninger av ett nytt naust N2 med tilhørende flytebrygge B5 i planområdet.  

3.1 Trafikkforhold 
Adkomst til området er fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. Fartsgrensen på stedet er 50 km/t. 
ÅDT på fylkesveien er 2000 jf. Nasjonal vegdatabank. Det er ingen endringer i dagens veinett 
i planområdet. 

3.2 Avkjørsler og kryss 
Eiendom 5/53 har eksisterende avkjørsel fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. Det vil ikke gjøres 
noe med denne avkjørselen. Øvrig bebyggelse i planområdet har felles parkeringsløsning og 
avkjørsel fra fylkesveien. Avkjørsel og kryssløsning med fv. 65 har samme plassering og 
utforming som i gjeldende plan. 

3.3 Trafikksikkerhet 
Siden regulert naust, N2 tilhører eiendom gnr. 5 bnr. 53, vil det ikke genereres mer trafikk 
til området grunnet denne utbyggingen. Gangtrafikk mellom eiendom 5/53 og naust N2, vil 
være på en sti i randsonen av jordbruksmark. Fotgjengere må ikke krysse fylkesveien for å 
komme til naustet fra eiendom 5/53. Trafikksituasjonen er oversiktlig, og fylkesvegen har god 
vegbredde i området.   

3.4 Parkeringsforhold og kapasitet 
Bestemmelsene stiller krav til at planlagt naust N2 skal ha enten tinglyst parkeringsrettighet 
eller rett til parkering på egen eiendom i nærområdet. N2 tilhører eiendom 5/53, slik at 
parkering for naustet løses på egen grunn. Eiendom 5/53 inngår ikke i planområdet. 

For øvrig fritids- og naustbebyggelse i planområdet er det lagt opp til felles parkeringsløsning. 
Det er regulert inn 11 parkeringsplasser i f_P1, som er likt som i gjeldende plan. 

Parkeringsdekning for hele planområdet, inkl. N2 er 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig/naust.  

3.5 Fortetting 
Planlagt naust N2 er en fortetting i et eksisterende naust- og sjøbumiljø. Bebyggelsen i 
området har ensartet utforming og er tett utnyttet. Midt i planområdet ligger en parsell på 
30 meter som p.t. er ubebygd. Planlagt naust plasseres ca 3 meter fra eiendomsgrense i vest, 
og trekkes noe tilbake på land i forhold til øvrig bebyggelse i området. En fortetting med ett 
naust i området vurderes som uproblematisk. Se vedlagte fotoillustrasjon. 

3.6 Estetikk og byggeskikk 
Planlagt naust N2 vil ha samme utforming og uttrykk som den øvrige sjøhusbebyggelsen i 
området. Området har et ensartet preg som ivaretar de tradisjonelle naust og sjøbumiljøene 
i distriktet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at dette forholdet skal ivaretas. Den 
sjønære bebyggelsen er ikke synlig fra fylkesveien. 
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3.7 Kulturminner på land og i sjø 
I områdene rundt Myklebust er det påvist funn av ulike typer kulturminner. Innenfor 
planområdet er det ikke påvist kulturminner verken på land eller i sjø, jf. uttalelse fra 
Rogaland Fylkeskommune (se pkt. 5.1.2) og Temakart Rogaland. 

Plankartet regulerer store deler av sjøarealet innenfor planområdet til hensynssone 
kulturminne bevaring, hvor bestemmelsene stiller krav til at inngrep i sjøbunnen ikke er 
tillatt. Dette er i henhold til gjeldende reguleringsplan.  

3.8 Forurensning 
Støy, støv og forurensning genereres i hovedsak fra fylkesvei 65, Ytstebrødveien. 
Bebyggelsen i planområdet ligger i en avstand på om lag 170 meter fra fylkesveien, samt at 
den ligger lavere i terrenget enn veien. En kan ikke se at planlagt aktivitet i planområdet vil 
generere støy av noe omfang.  

Ut fra dette vurderes det at p.t. er det ingen spesielle forurensningskilder i nærområdet som 
gjør at det må utføres særskilte avbøtende tiltak utover dette.  

3.9 Universell utforming 
Universell utforming vurderes ikke som mulig i forhold til planlagte tiltak.  

3.10 Naturområder og biologisk mangfold 
Sjøområdet utenfor planområdet tilhører naturområdet ”Nordagapet” jf. Temakart 
Rogaland. Sundet ligger mellom Nordre Eigerøy i sør og fastlandet i vest, og åpner seg mot 
havet i sørvest. Innenfor området finnes alke-, måke- og vadefugler. Planlagte tiltak i 
planområdet anses å ikke ha negativ innvirkning på naturmiljø og biologisk mangfold i 
området.  

I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Planen har bestemmelser som begrenser naturinngrep til et 
minimum. Tiltaket er svært lite sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på 
naturtypen.  

3.11 Friluftsinteresser 
Ca 1 km sørvest for planområdet ligger et stort offentlig bade- og friluftsområde, 
Skadbergsanden. Planlagte tiltak anses ikke å ha negativ innvirkning på friluftsinteressene i 
området.  

3.12 Grunnforhold og landskap 
Planområdet befinner seg i et tradisjonelt kulturlandskap på Eigerøy, preget av mye dyrket 
mark og innmarksbeite. Gårdsbrukene ligger spredt langsmed fylkesveien, med flatt 
jordbruksmark på begge sider av veien. Terrenget ned mot sjøen er hellende, slik at den 
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sjønære bebyggelsen er lite synlig fra fylkesveien. Planlagt naust N2 synes ikke å ha negative 
konsekvenser for kulturlandskapet.  

3.13 Strandsone 
Planlagt naust plasseres noe lenger inn på land enn øvrige naust i planområdet. Kortvegg mot 
sjøen vil følge strandlinjen. Naustet plassers så lavt som mulig i terrenget, og siden terrenget 
er fallende mot sjøen vil ikke naustet virke dominerende i strandsonen. Resterende arealer 
på begge sider av naustet vil være naturterreng slik det er i dag.   

3.14 Fiskeinteresser 
Det er kjent at det foregår en del fiske med teiner og ruser i nærheten av planområdet. Det 
er allerede etablert naust og brygger i området, slik at innregulering av ytterligere ett naust 
med tilhørende flytebrygge anses ikke å være i konflikt med fiskeriinteressene i området. Jf. 
uttalelse fra fiskeridirektoratet (se pkt. 5.1.5). 

Det er ikke lagt opp til ytterligere inngrep i sjø med unntak av ett nytt naust med tilhørende 
brygge. Naustet plasseres lengst mulig på land, samt at planlagt flytebrygge ikke vil gå lenger 
ut i sjøen enn eksisterende anlegg. Dette slik at inngrep i sjø blir minst mulig.  

3.15 Springflo 
Det kan forekomme springflo i området. Formålet i området er innregulering av ett naust 
med tilhørende flytebrygge, og dette er derfor ikke forbundet noen fare med flom i 
planområdet.  

3.16 Adkomst for brannbil 
Det er ikke mulig for brannbil å komme helt ned til bebyggelsen langs sjøen. For å komme til 
denne bebyggelsen må det brukes brannbåt. 
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4 RISIKO OG SÅRBARHET 
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING 
  JA/NEI MERKNAD 
Naturgitte Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI  
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? NEI  
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? JA Se pkt. 3.16 
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI  
 Er det radon i grunnen? NEI  
 Annet (angi) NEI  
Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende 

transportårer, utgjøre en risiko for området?  
  

 -hendelser på veg NEI  
 -hendelser på jernbane NEI  
 -hendelser på sjø/vann/elv NEI  
 -hendelser i luften NEI  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 

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

 -utslipp av giftige gasser/væsker NEI  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI  
 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 

området: 
  

 -elektrisitet NEI  
 -teletjenester NEI  
 -vannforsyning NEI  
 -renovasjon/spillvann NEI  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI  
 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  NEI  
 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 

syklende og kjørende innenfor området: 
  

 -til skole/barnehage? NEI  
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI  
 -til forretning etc.? NEI  
 -til busstopp? NEI  
 Brannberedskap   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning(mengde og trykk)? NEI  
 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Se pkt. 3.17 
Tidligere  Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI  
 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI  
 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  NEI  
 -annet (angi) NEI  
Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? NEI  
 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) NEI  
 Annet (angi) NEI  
Ulovlig  Sabotasje og terrorhandlinger   
virksomhet - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI  
 - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI  
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5 MERKNADER TIL VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID 
Skriftlig varsel om oppstart av planarbeid ble tilsendt følgende hjemmelshaver og offentlige 
myndigheter den 21.10.11: 

Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed: 
5/36 RASMUSSEN HERULF INGVE SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND 
5/7 LURA RANDI  

MYKLEBUST ARTHUR M R 
MYKLEBUST BJARNE 

KOBBERVEIEN 93 
YTSTEBRØDVEIEN 307 
KONVALLVEGEN 10 

4313 SANDNES  
4370 EGERSUND 
4645 NODELAND 

5/163 RASMUSSEN HERULF INGVE SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND 
5/213 SEGLEM SVEIN SKÅRABREKKÅ 16 4370 EGERSUND 
5/235 RASMUSSEN ROY SKØYTEVEIEN 9 4370 EGERSUND 
5/149 RASMUSSEN ROY SKØYTEVEIEN 9 4370 EGERSUND 
5/66 HETLAND ALF SKØYTEVEIEN 24 4370 EGERSUND 
5/12 MYKLEBUST HARRY  

MYKLEBUST MARGARET E 
YTSTEBRØDVEIEN 293 4370 EGERSUND 

5/223 FARDAL ØYSTEIN KVEDNABEKKVEIEN 4 4370 EGERSUND 
5/154 URDAL TORHILD FIOLVEIEN 3 4370 EGERSUND 
5/83 KRISTENSEN ANNE K SELVIK 

KRISTENSEN FRANK KÅRE 
VARBERGVEIEN 44 4370 EGERSUND 

5/209 MYKLEBUST ARNE 
MYKLEBUST LIV ÅSE 

YTSTEBRØDVEIEN 311B 4370 EGERSUND 

5/52 HOVLAND LISE 
REMME KJARTAN 

YTSTEBRØDVEIEN 297 4370 EGERSUND 

5/168 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 
STATENS VEGVESEN REGION 
VEST 

POSTBOKS 130 
ASKEDALEN 4 

4001 STAVANGER 
6863 LEIKANGER 

5/3 HANSEN HILDE MARIE 
SEGLEM LIV AGNETE 

YTSTEBRØDVEIEN 278 
KLIPPERVEIEN 3 

4370 EGERSUND 
4370 EGERSUND 

5/41 ROGSTAD BEATHE 
ROGSTAD KOLBJØRN 

YTSTEBRØDVEIEN 286 4370 EGERSUND 

Offentlig part Eigersund kommune, plankontoret Postboks 580 4379 Egersund 
Offentlig part Eigersund kommune, miljøavdelingen Postboks 580 4379 Egersund 
Offentlig part Eigersund kommune, sentraladm. Postboks 580 4379 Egersund 
Offentlig part Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger 
Offentlig part Rogaland Fylkeskommune, 

kulturseksjonen 
Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger 

Offentlig part Rogaland Fylkeskommune, 
Regionalutviklingsavd. 

Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger 

Offentlig part Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger 
Offentlig part Dalane Energi IKS Postboks 400 4379 Egersund 
Offentlig part Barn og unges representant i 

plansaker v/Mette Mellegård 
Strandgata 49 4370 Egersund 

Offentlig part Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg 

Postboks 580 4379 Egersund 

Offentlig part Eigersund kommune, 
Dalane Friluftsråd 

Postboks 580 4379 Egersund 

Offentlig part Fiskeridirektoratet Region sør Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen 
Offentlig part Kystverket vest Postboks 1502 6025 Ålesund 
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Offentlig part Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) Region sør 

Postboks 2124 3103 Tønsberg 

Offentlig part Eigersund Havnevesen Postboks 117 4379 Egersund 
Offentlig part Eigersund fiskarlag v/Karl Berntsen Flåtenveien 20 4375 Hellvik 

 
Melding om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens 
hjemmesider. Frist for merknader og innspill til varselet ble satt til 25.11.11. 

Merknadene gjengis kortfattet med tilhørende kommentarer fra forslagstiller: 

5.1 Merknader fra offentlige myndigheter mv. 

5.1.1 Fylkesmannen i Rogaland. E-post av 09.11.11: 
Opplyser at naust ikke må gjøres større enn i gjeldende reguleringsplan, og skal plasseres på 
land, dvs. ikke ut i sjøen. Viktig å vektlegge estetisk gode planløsninger. Utover dette har 
Fylkesmannen ingen større merknader til planvarselet.  

Kommentar: 
Nytt naust er planlagt plassert på land med eventuelle flytebrygger ut i sjøen. Naustet vil forholde 
seg til samme størrelsesomfang som eksisterende naust i området.  

5.1.2 Rogaland Fylkeskommune. Kulturseksjonen. Brev av 22.11.11: 
Ingen vesentlige merknader til planen, men støtter seg til fylkesmannens vurdering om at 
sjøhuset bør plasseres på land. En slik løsning vil også i mindre grad komme i berøring med 
eventuelle kulturminner/gjenstandsfunn i sjøen.  

Opplyser at det pr. i dag ikke er kjennskap til legalfredete kulturminner i planområdet, men 
at eventuelle funn ved gjennomføringen av planen straks skal varsles Rogaland 
fylkeskommune.  

Kommentar: 
Uttalelsen tas til etterretning. 

5.1.3 Statens vegvesen Region vest. Brev av 04.11.11: 
Viser til bestemmelser for vedtatt plan vedrørende overordnet vegnett. Opplyser at det her 
stilles krav om at avkjørsel fra fv. 65 skal godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse 
kan gis, samt at felles avkjørsel og parkering skal være opparbeidet før etablering av ny 
bebyggelse. Krav til frisiktsoner. Disse bestemmelsene må videreføres i detaljplan.  

Opplyser at dersom disse krav ikke blir hensyntatt vil Statens vegvesen varsle innsigelse til 
planen.  

Kommentar: 
Nytt naust vil ikke generere mer trafikk til området, da naustet tilhører grunneiendom 5/53. 
Bestemmelser i vedtatt plan videreføres i ny detaljplan.  
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5.1.4 Kystverket Vest. Plan- og kystforvaltningen. Brev av 21.11.11: 
Kystverket har ingen innvendinger tila t det igangsettes reguleringsarbeid. Det er viktig at det 
ikke legges til rette for utbygging i sjø som kan komme i konflikt med fremkommeligheten og 
merkesystemet i farvannet. Det gjøres oppmerksom på at det må påregnes bølgeslag fra 
skipstrafikk i farvannet.  

Det må tas inn i bestemmelsene at tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.  

Kystverket ber om at planforslaget oversendes for uttale når dette foreligger.  

Kommentar: 
Det er kun planlagt et nytt naust på land. Inngrep i sjø vil begrense seg til å gjelde eventuelt 
flytebrygge i tilknytning til nytt naust.  

5.1.5 Fiskeridirektoratet Region sør. Forvaltningsseksjonen. Brev av 21.11.11: 
Det er kjent at det foregår en del fiske med teiner og ruser i nærheten av planområdet. I 
området er det allerede etablert naust og brygger, og Fiskeridirektoratet vurderer det slik at 
innregulering av ytterligere ett naust ikke vil være i for stor konflikt med fiskeriinteressene i 
området.  

Opplyser at de ikke er kjent med at det i aktuelle området er andre fiskeri- og/eller 
akvakulturinteresser som skulle kunne bli skadelidende som følge av reguleringsarbeidet slik 
skissert i oppstartsmeldingen.  

Kommentar: 
Uttalelsen tas til etterretning. 

5.1.6 Fiskarlaget Vest. Brev av 17.11.11: 
Bemerker at områder brukt til fiskeri blir presset fra mange ulike hold, hvorpå det derfor er 
viktig at fiskeri-/gyteområder og lignende blir ivaretatt.  

Opplyser at det foregår et avgrenset fiskeri i området med teiner og ruser. Det er allerede 
etablert naust og kaier i området, og Fiskarlaget Vest vil ikke gå imot søknaden. De mener 
likevel av området i sjø må avgrenses mest mulig. Er på generelt grunnlag i mot at område i 
sjø reguleres til Friluftsområde i sjø og lignende. Opplyser at dersom det skal brukes 
flytebrygger, må ankringen avgrenses mest mulig.  

Kommentar: 
Det er ikke lagt opp til inngrep i sjø med unntak av eventuelle flytebrygge til nytt naust. Bryggen er 
plassert i nærheten av eksisterende brygger, slik at inngrep i sjø blir minst mulig. Bryggen vil ikke gå 
lenger ut i sjøen enn eksisterende anlegg.  
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DETALJREGULERING FOR  
MYKLEBUSTSTRANDA - PARSELL AV GNR 5 BNR 7, 

EIGERSUND KOMMUNE  
 

Plankart datert 20.02.12 
Plan ID - 

 
PLANBESTEMMELSER 

 
GENERELT 
 
§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 

arealet utnyttes som vist på plankartet.  
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: 
 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
- Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1-FK7 
- Naust, N1, N2, N4.1 og N6.1 
- Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone (bryggeanlegg), B1-B7 

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

- Kjøreveg, f_AV1 
- Parkeringsplasser, f_P1 

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

- Landbruksformål, L1 
- Friluftsformål, FR1 

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

- Friluftsområde i sjø og vassdrag, FRS1 
 

• Hensynssoner (PBL § 12-6) 
- Frisikt, H140_1 
- Bevaring kulturmiljø, H570_1 

 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
§ 3  Innenfor det enkelte byggeområde kan utbygging ikke skje før tilfredsstillende kloakk og 

vannforsyning er etablert. Primært skal dette skje ved tilkopling til kommunalt vann og 
avløpsnett. Gjelder kun for de eiendommer der vann og kloakk skal etableres.  

 
§ 4 Området kan ikke bygges ut før teknisk tilrettelegging evt. andre serviceanlegg er anlagt.  
 
§ 5 Avkjørsel fra fylkesveien skal godkjennes av Statens vegvesen, Region vest før 

byggetillatelse kan gis.  
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§ 6 Felles parkering og adkomst skal være opparbeidet før tillatelse til etablering av ny 
bebyggelse eller bruksendring kan gis, med unntak av N2.  

 
FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 7 Det tillates ikke oppsetting av gjerder i området. 
 
§ 8 Det er ikke tillatt ved privat servitutt å etablere forhold som strider mot disse 

bestemmelser.  
 
§ 9 Terrenginngrep i forbindelse med anleggelse av parkeringsplass, sti etc. skal skje mest 

mulig skånsomt, dette i forhold til eksisterende terreng.  
 
§ 10 Tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighetene i henhold til havne- og farvannslovens 

bestemmelser. 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
§ 11 Fellesbestemmelser for fritidsbebyggelse/naust 

11.1 Nye bygninger skal gis en rektangulær grunnform, med forholdet ca 1:2 mellom 
bygningens sider. 

11.2 Fremføring av strøm, telefon etc. til all ny bebyggelse skal være via jordkabel. 
11.3 Det er ikke tillatt med kjeller i noen bygninger i området. Utfylling i sjø er ikke 

tillatt utover det som er nødvendig for å sikre fundamentering av bygningene. 
Sprengning skal reduseres til et minimum. 

11.4 Bygningene skal ha saltak tekket med takstein i tegl og ellers ha form og utseende 
tilpasset distriktets tradisjonelle naust og sjøbumiljø.  

11.5 I forbindelse med byggemelding skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 
1:500 som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. 
På kartet skal angis den terrengmessige behandlingen med høydeangivelse. 

 
§ 12 Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1-FK7 

12.1 Innenfor områdene kan det oppføres fritidsboliger med maks 60 kvm grunnflate. 
Eksisterende bygninger kan benyttes som fritidsbolig.  
Evt. oppføring av nybygg innenfor området til erstatning for eksisterende bygning 
må begrenses til maks 60 kvm grunnareal for fritidsbolig.  
Kun rom som har gulv godt over høyeste målte vannstad ref. Det norske 
meteorologiske institutt kan omdisponeres/disponeres til beboelsesrom.  

12.2 Utnyttelse 
Maks bruksareal for FK1, FK3, FK4, FK5, FK6 og FK7 er T-BRA = 90 kvm.  
Maks bruksareal for FK2 er T-BRA = 60 kvm. 

12.3 Høyder 
Maks tillatte gesims- og mønehøyde for FK1, FK3, FK4, FK5, FK6 og FK7 er 
henholdsvis 5 og 7,5 m, målt i forhold til middelvannstand.  
Maks tillatte gesims- og mønehøyde for FK2 er henholdsvis 3 og 4,5 meter målt 
over topp grunnmur. 
Kommunen skal fastsette grunnmurshøyde.  

12.4 Utforming 
Takvinkel skal være mellom 32-37 grader. 

12.5 Eier av fritidsbolig plikter å delta i godkjent renovasjonsordning og andre tiltak 
som pålegges av kommunen.  
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§ 13 Naust, N1, N2, N4.1 og N6.1 

13.1 Innenfor områdene kan det oppføres naust med maks 40 kvm grunnflate. 
Eksisterende bygninger kan benyttes som naust.  
Evt. oppføring av nybygg innenfor området til erstatning for eksisterende bygning 
må begrenses til maks 40 kvm grunnareal for naust. 

13.2 Utnyttelse 
Maks bruksareal for N1, N2, N4.1 og N6.1er T-BRA = 40 kvm.  

13.3 Høyder 
Maks tillatte gesims- og mønehøyde er henholdsvis 5 og 7 meter målt i forhold til 
middelvannstand. 
Kommunen skal fastsette grunnmurshøyde. 

 13.4 Utforming 
  Takvinkel skal være mellom 32-38 grader. 

Bygningene skal ha enkel kledning og skal ikke isoleres.  
13.5 Naust N1, N2, N4.1 og N6.1 kan ikke tas i bruk som fritidsboliger og varig 

opphold er ikke tillatt.  
 
§ 14 Småbåtanlegg i sjø (bryggeanlegg), B1-B7 

14.1 Innenfor området tillates anlagt brygger. Utforming av brygger og bryggekanter 
skal redegjøres for i byggemeldingen, eller de skal byggeanmeldes spesielt.  

14.2 I område B5 skal det anlegges flytebrygge.  
 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
§ 15 Avkjørsel, f_AV1 

Avkjørselen er felles for byggeområdene FK1-FK7, N1, N4.1 og N6.1 samt gnr. 5 bnr. 36 
og gnr. 5 bnr. 52. 

 
§ 16 Parkering, f_P1 

16.1 Det skal opparbeides felles parkeringsplass for FK1-FK7, N1, N4.1 og N6.1. 
16.2 Parkeringsdekning på 1,5 parkeringsplass pr. fritidsbolig/naust.  
16.3 N2 skal ha tinglyst parkeringsrettighet eller rett til å parkere på egen eiendom i 

nærområdet.   
 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 
§ 17 Landbruksformål 

17.1 I dette området skal det drives normal landbruksdrift.  
17.2 Innenfor området L1 skal det anlegges en sti fra parkeringsplassen til bebyggelsen 

ved sjøen.  
17.3 Det er ikke tillatt å etablere landbruksbygg i området.  

 
§ 18 Friluftsformål 

18.1 Friområde, FR1 er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan 
forringe områdets kvaliteter.  

18.2 Det er tillatt å anlegge sti fra L1 til bebyggelsen i området.  
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BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 
§ 19 Friluftsområde i sjø 

19.1 Tiltak i sjø må dimensjoneres på en slik måte at de tåler den aktiviteten som er i 
leden.  

19.2 Innenfor området er det ikke tillatt å legge ut flytebrygger eller lignende, kun 
enkle fortøyningsanordninger.  

 
HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN  
  
§ 20 Frisiktssone 

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

 
§ 21 Sikringssone - Bevaring kulturmiljø 

Innenfor sonen er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører inngrep i 
sjøbunnen.  
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Avdeling:
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Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
138/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
083/12 Kommunestyret 01.10.2012

Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 
3 boenheter - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring som medfører at en endrer antall boliger fra 2 til 3 har vært til 
offentlig ettersyn og det er ikke kommet inn vesentlige merknader. Det er ikke innkommet 
naboprotester. Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de 
innsendte merknaden anbefale at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:

PTU innstiller til kommunestyret:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas som fremlagt 
med plankart datert 10.05.12 og bestemmelser sist revidert 03.09.12.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter - 2. 
gangbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1  hvor 
en ønsker å regulere til boliger. 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 
sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan
For området gjelder eldre reguleringsplan som viser eiendommen som bolig. 

Endring til 3 boenheter vil ikke være i tråd 
med gjeldende reguleringsplan jfr. 
bestemmelsene. 

En ønsker derfor å endre reguleringsplanen.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er sendt ut til kjente grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt en kan se gjort 
i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

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

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i et etablert boligområde på i Prestegårdsveien på Husabø.
Planområdet er tilnærmet flatt.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
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5.1 Eksisterende og ny bebyggelse
Eiendommen er i dag bebygget med et stort bygg som ikke skal rives men renoveres opp til 
en 3 mannsbolig. Volumet på bygget skal ikke endres, men en del endringer av vinduer med 
mere skal finne sted.

5.3 Grøntareal – ute og oppholdsareal
Dette omfatter et areal på om lag 525 m2 og er felles ute og oppholdsareal for boligene. 
Dette kommer i tillegg til private ute og oppholdsareal på terasser/balkonger. 

5.4 Avkjørsel, frisikt og parkering
Planområdet betjenes fra Prestegårdsveien og eksisterende avkjørsel stenges og det 
etableres ny i vestre del av planen. Frisikt er 3x20 og er vist begge veier på plankartet. 
Frisikt er svært viktig i dette tilfellet, da dette er en av hovedgangvegene til og fra Husabø 
barne- og ungdomsskole. 

Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt med etablerte tiltak eller vegetasjon som rager høyere 
enn 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

Parkeringsforholdet vil bli ivaretatt i plansituasjon. Det er lagt til grunn 1.5 p-plass pr boenhet, 
hvor beboer skal parkere i garasje og gjesteparkering skal foretas på utsiden men på 
eiendommen.

5.5  Byggelinjer
Byggegrense er lagt i vegg på bygning. Garasje er oppført i eiendomsgrense med pulttak og 
mønehøyde på inntil 3 meter.

5.6 Energibruk
Baseres på strøm og vedfyring, varmepumpe vurderes av den enkelte kjøper

5.7 Fortau
Det er regulert inn fortau langs eiendommen, deler av det er allerede etablert og det står 
igjen en liten bit langs sørsiden av eiendommen. Dette er lagt inn som rekkefølgetiltak i 
forbindelse med 1. gangsnehandlingen.

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

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m. Mulige uønskede 
hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv 
konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket 
hendelse er delt i: 

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt

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 2 4

Andre ulykkespunkter – frisikt/fortau x 2 4

Gul

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Dette er en mye brukt skoleveg og fortau for denne går langs denne eiendommen. Det er 
derfor viktig at frisiktsoner er reelle og tegnet inn på plankartet. Det samme gjelder at fortau 
er opparbeidet i sin helhet. Dette er lagt inn som et rekkefølgekrav i fremlegg til vedtak. En 
vurderer at dette vil ivareta hensynet til trafikksikkerhet og en viser til at økningen i ÅDT er 
svært lav.

Tiltakshaver opplyser følgende: ”Fra en 2 mannsbolig til en 3 mannsbolig er den trafikale 
konsekvensen liten. Avkjøringen blir etablert med foreskrevet siktlinjer. Parkeringsforholdet 
skal håndteres på egen grunn slik at parkering ikke skal ikke skal finne sted i gaten. Det skal 
etableres et fortau langs Husabøveien slik at trafikksikkerheten for de myke trafikanter 
sikres.”

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

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

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

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.”
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6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling a 1 1 Grønn

Ingen kjente.

4. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
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. Er 
også innarbeidet i bestemmelsene. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt 
i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL

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

Det er av tiltakshaver opplyst at det er om lag 650 m2 ute og oppholdsareal som felles og 
privat ute og oppholdsareal. Dette ivaretar kravet i kommuneplanen.

Om lag 50 meter syd for planområdet ligger Husabø idrettsanlegg samt store lekeområder 
knyttet til Husabø barne- og ungdomsskole. Mulighet for lek skulle således være godt 
ivaretatt.

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, støv og forurensning

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 støymåling og den ligger i gul sone som gjør at støytiltak må vurderes og 
dette er innarbeidet i fremlegg til vedtak.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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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 
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.

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
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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

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

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 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 I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

8



9

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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 .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
=

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 Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

9
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn .

Det er ikke kommet inn merknader til planen fra naboer og utifra slik en vurderer det vil 
planen ha liten konsekvens for naboene.

11.11 Forhold til naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Forhold til naboer x 1 1 Grønn .

Det er ikke kommet inn merknader til planen fra naboer og utifra slik en vurderer det vil 
planen ha liten konsekvens for naboene. 

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

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. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

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

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. etablering av fortau.

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 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. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

10
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
PTU innstiller til kommunestyret:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 – Prestegårdsveien 1 vedtas med følgende 
endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

242557
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter - 2. 
gangsbehandling

239066 Uttalelse reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

239083
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 
12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

239428
Reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien - ber om utsettelse av 
uttalelsesfristen

242051
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525, 
Prestegårdsveien 1

235020 Plankart - Prestegårdsveien 1 - 3 mannsbolig gnr 12 bnr 525.pdf
242675 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 12 BNR 525.doc
235010 Plankart - Prestegårdsveien 1 - 3 mannsbolig gnr 12 bnr 525.pdf
235009 Planbeskrivelse - Prestegårdsveien 1 - 3 mannsbolig gnr 12 bnr 525.pdf

Parter i saken:
            
N AGUIRRE THOMAS 

FREDRIKSEN
POSTBOKS 161 4370 EGERSUND

N BILSTAD SIGVART PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N DYBING JAN LEANDER PRESTEGÅRDSVEIEN 
3

4370 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N OPPLYSNINGSVESENETS 

FOND
Postboks 535  Sentrum 105

N RASMUSSEN HERLUF 
INGVE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N TØNNESSEN TERJE PRESTEGÅRDSVEIEN 
4

4370 EGERSUND
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 17.7.2012

Deres ref.: 11/2152 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/20035-6
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 43074/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Prestegårdsv. 1/reg.endr.

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.12, BNR.525 - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN -
REGULERINGSENDRING - PRESTEGÅRDSVEIEN 1 TIL 3 BOENHETER

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

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

Bakgrunn
Henvendelsen er et offentlig ettersyn for reguleringsendring i Prestegårdsveien 1. Tomten 
skal omreguleres til en 3-mannsbolig. Eksisterende bygningsmasse skal benyttes.

Fylkesrådmannens vurdering
De krav som er stilt i forbindelse med oppstartsvarselet er tatt hensyn til, og 
fylkesrådmannen har ingen ytterligere innspill i saken.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Sissel Bakke
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr. 12 bnr. 525 - Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter

Vår ref.: 12/20467 / 11/2152 / PL-, FA-L12, GBR-12/525 Dato: 20.07.2012

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

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

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har behandlet sak vedr. – reguleringsendring gnr.12, 
bnr.525 – Prestegårdsveien 1 til 3 boenheter, datert 19.06.12.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalgs vedtak den 03.07.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 12 BNR 525, 
PRESTEGÅRDSVEIEN 1,

EIGERSUND KOMMUNE

Plankart datert 10.05.12

Reguleringsplanen omfatter arealer som vist på kart i M 1:500

Området reguleres til følgende formål.

PBL § 12-5 REGULERINGSFORMÅL

1. SIKRINGSONER
Frisikt

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse 
3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Parkeringsplasser

4. GRØNNSTRUKTUR
Grønnstruktur

§ 1.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr 1)

§1.1 I byggeområdet kan det etableres inntil tre boligenheter. Parkering for boligene foretas i 
garasje/carport og gjesteparkering skal foretas ved siden av bygget som vist på 
reguleringsplanen. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggelinjer og inngår med eksisterende høyder.

Totalt BYA skal ikke overstige 240m2, inkludert garasje med pulttak med mønehøyde inntil 3 

meter.

§ 1.2  Fargevalget for tre mannsboligen skal være av en slik art at det ikke er til sjenanse for
den øvrige bebyggelse.  Det fargevalg som den øvrige bebyggelse i området har, skal danne 
grunnlag for fargevalget for tre mannsboligen.

§ 1.3 Dersom det under gravearbeider kommer frem konstruksjoner eller funn som kan ha 
betydning, må arbeidene straks stanses og Fylkeskonservatoren må bli varslet, for nærmere 
granskning av området. Det henvises til kulturminneloven § 8-2 ledd.

§ 2 .0  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INNFRASTRUKTUR 
(PBL § 12-5 nr 2)

§ 2.1   Kjøreveg.

Området (o_V) skal benyttes til kjøreveg inkl. grøft, skjæring og fyllinger.

Avkjørsel (f_Veg)  skal opparbeides i henhold til plankartet, og skal benyttes som 

atkomst til tre mannsboligen, med en bredde på 5 meter.
19



§ 2.2 Gangveg/gangareal.

Arealer regulert som gang-/sykkelveg (o_G)  skal opparbeides som regulert på plankartet og 

iht. kommunalteknisk norm.

§ 2.3 Parkeringsplasser.

Parkeringsplass( f_P)  skal være felles for alle boligene i tre mannsboligen.

§ 3 .0  GRØNNSTRUKTURER (PBL § 12-5 nr 3)

Området for grønnstruktur (f_Grønntareal) som vist i plankartet, skal være felles og 

vedlikeholdes av tre mannsboligen.

§ 4.0 SPESIALOMRÅDE/HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

§ a.1 Sikringssoner

Siktsonene skal utformes etter gjeldende vegnorm.

For frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå.

§ 5.0 REKKEFØLGEKRAV

§ 5.1 Fortau skal være opparbeidet i tråd med planen før det gis ferdigattest for den 3 boligen.

§5.2 Det må i forbindelse med byggesak legges ved vurdering av behovet for støytiltak med ev. 

avbøtende tiltak.
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PLANBESKRIVELSE  FOR ‐ 3 MANNSBOLIG 

PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12  BNR 525 

EIGERSUND KOMMUNE 

 

 

Utbygger 

Skandsen Bygg A/S Egersund 

 

                                                           

                                                           Spinnerigaten 15   4370 Egersund 

                                                          Tlf 40623240 

 

22



    Prestegårdsveien 1, Eigersund kommune 
 

2 
 

Oversiktskart ikke i målestokk 
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    Prestegårdsveien 1, Eigersund kommune 
 

3 
 

 

 

 

                                                 INNHOLD 

 

Innledning                                                  Side      1 ‐ 3 

 

Planens innhold                                        Side       5 

 

Planstatus og saksgang                           Side       5 ‐ 10 

 

Støyberegning                                          Side      11 ‐ 13 

 

Ros analyse                                               Side      14 ‐ 19 

 

Fasade og plantegninger                        Side      20 ‐ 24 
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    Prestegårdsveien 1, Eigersund kommune 
 

4 
 

1. INNLEDNING 

Skandsen Bygg A/S har ønske om å tilrettelegge for 1 stk. tremannsbolig, med tilhørende 
garasje på gnr 12 bnr 525. Gjesteparkering skal foretas på utsiden av bygget. 

Eiendommen er i dag bebygget med et stort bygg som ikke skal rives, men renoveres opp til 
en 3 mannsbolig. Volumet på bygget skal ikke endres, men en del endringer av vinduer med 
mere skal finne sted. 

Planområdet ligger i et eksisterende boligområde hvor infrastrukturen for dette 
boligområdet er utbygd. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere eksisterende bolig til tre mannsbolig og 
for å få en bedre utnyttelsesgrad. 

Skandsen Bygg har i brev av 01.08.11 søkt om å få kjøpe tilleggsareal som avgrenses til veg i 
retning av Husabø skole. I brev av 27.09.11 bekreftes det fra Eigersund kommune at 
tilleggsareal som omsøkt kan tillegges eiendommen mot at 4 punkter i dette brev 
overholdes. 

Reguleringsarbeidet vil og omfatte område for fortau langs Husabøveien 
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    Prestegårdsveien 1, Eigersund kommune 
 

5 
 

2.  PLANENS INNHOLD 

Planområdet avgrenses mot Huasbøveien og Prestegårdsveien. Tomten har et ca. areal på     

919 m2 

Tomten er opparbeidet med plen og en del busker. 

I plansituasjonen er det regulert inn fortau på det området, kommunen ønsket dette 

gjenført grunn avståelse fra kommunen. Fortauet er regulert inn langs Husabøveien. 

Adkomsten til tre mannsboligen vil bli fra Prestegårdsveien og vil bli etablert med siktsoner 

etter standard norm. 

 

PLANSTATUS SAKSGANG 

Det er avholdt planavklaringsmøte med Eigersund kommune hvor følgende punkter ble 

redegjort for. 

1. Hensikten med planarbeidet 

2. Planstatus 

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen 

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet. Følgende tema til vurdering: 

             Estetikk og byggeskikk 

             Vannforsyning avløpsforhold 

             Enøk og energiløsninger 

             Kulturminne 

             ROS 

             Støy 

             Radon 

             Grunnforhold 

             Infrastruktur 

             Leke og oppholdsarealer 

             Trafikkforhold 
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               Parkeringsforhold 

               Avkjørsel og kryss 

               Trafikksikkerhet 

               Universell utforming 

7. Krav til planforslaget. 

8. Kart. 

9. Gjennomføring 

10. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 

11. Fremdrift 

12. Gebyr 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere en boligtomt fra to til tre manns bolig. 

Området er i dag regulert til bolig. 

Varsel om oppstart av planarbeid er blitt foretatt, med svarfrist den 20.03.2012 

 

Byggeskikk og estetikk 

Det er en eksisterende bolig som blir oppgradert med mindre fasade endringer, som ikke 

bryter med dagens byggeskikk. Dette gjenspeiles i plantegninger. 

Den planlagte bygningen vil gli godt inn i omgivelsene, mvh. form og størrelse. 

Hele bygget er utformet på en måte som gjør at det står i stil med de andre boligene som 

ligger i samme rekke, sett fra sør. Vinduene og takutformingen er tilpasset naboene. 

Altanene er inn glasset, for å bedre lysforholdene til boenheten. 

 

Vannforsyning og avløpsforhold 

Det eksisterende vann og avløpssystem er oppgradert til å betjene 3 mannsboligen etter 

gjeldende regler. 

Energiløsning 

Baseres på strøm og vedfyring. Varmepumpe et bra alternativ for å redusere bruken av 

strøm til oppvarming, men den enkelte kjøper må selv vurdere om de vil installere. 

Kulturminne 

Det er en eksisterende bolig som er oppgradert og gravearbeid uten om dette er ikke 

funnet sted. Det er ellers ikke avdekket kulturminner i nærområdet. 
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ROS 

Det vil bli utarbeidet egen ROS analyse for reguleringsområdet.                                                                                                  

Støy 

Det er utarbeidet et støydiagram som viser at bygningen ligger ut forbi rød sone men 

innenfor gul sone, så en vurdering av støytiltak må vurderes. 

Radon 

Radon assistanse er kontaktet for å få opplyst om reguleringsområdet har forekomster 

av radon som overskrider toleranseverdiene. Her har vi fått opplyst at det etter mange 

målinger i Egersund inkl. Husabø ikke er funnet radon som overskrider grenseverdiene, 

og radon sperre er derfor ikke nødvendig. 

Grunnforhold 

Grunnforholdene er gode, det er ikke fremkommet setninger i eksisterende bygg som er 

under ombygging. 

Leke og oppholdsarealer 

Husabø skole med 10 klassetrinn, samt barnehage, idrettshall og fotball stadion ligger og 

i nærområdet. I tilknytting til disse anleggene, er det lekeplasser, ballbinger, 

volleyballbaner, og »tarzanløype». 

Innenfor planområdet er det avsatt hele490 m2 planert ut grøntareal. I tillegg er det 

store balkonger på eiendommen. Til sammen vil disse uteoppholdsarealene langt over 

tilfredsstille kravene som kommunen har stilt, til minst 150m2 uteoppholdsareal pr. 

boenhet. 

 

Infrastruktur i området, veg og trafikk forhold 

Eksisterende boforhold er 2 og omreguleres til 3 dette vil ikke påvirke infrastrukturen i 

en vesentlig grad.  Nærområdet til planområdet er etablert villastrøk, for det meste fra 

1950 tallet. Husabøveien og Prestegårdsveien middels lite trafikkert gjennomgangs årer 

som og fører til boligområdene vest og sør på Husabø, og området Golan.  

 

Husabø skole med 10 klassetrinn, samt barnehage, idrettshall og fotball stadion ligger og 

i nærområdet. 

Som naturlig følge av det, vil det være mye myke trafikanter i området.  Til fots og på 

sykkel.  Husabøveien og Prestegårdsveien har lave fartsgrenser. Langs Prestegårdsveien 

er det anlagt et bredt fortau, som i vårt planforslag blir forlenget til starten på 

Husabøveien, og parkeringsplassen tilknyttet skolen.  
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Det er anlagt gang/sykkelveg fra Husabø skole, til idrettshallen for å ytterligere sikre 

myke trafikanter i trafikken. 

Det kjører og en buss i rute i Prestegårdsveien, samt skolebuss. 

 

Parkeringsforhold 

Parkeringsforholdet vil bli ivaretatt i plansituasjon. Det er lagt til grunn 1.5 p‐plass pr 

boenhet, hvor beboerne skal parkere i garasje. All gjesteparkering skal foretas på utsiden 

av bygget, men likevel inne på eiendommen. 

Avkjørsel og kryss 

Det skal være en avkjørsel fra eiendommen, som skal overholde normen for siktsoner. 

Trafikksikkerhet 

Fra en 2 mannsbolig til en 3 mannsbolig er den trafikale konsekvensen liten. Avkjøringen 

blir etablert med foreskrevet siktlinjer. Parkeringsforholdet skal håndteres på egen grunn 

slik at parkering ikke skal ikke skal finne sted i gaten. Det skal etableres et fortau langs 

Husabøveien slik at trafikksikkerheten for de myke trafikanter sikres. 

Universell utforming 

Boligen skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 

 

 

Arealregnskap for Prestegårdsveien 1     

         

Planområde    RpOmråde  1338  

         

         

Formål         

Gangveg/gangareal  RpArealformålOmråde  157  

Kjøreveg    RpArealformålOmråde  282  

Boligbebyggelse  RpArealformålOmråde  303 (inkl. garasje 40m2) 

Parkeringsplasser  RpArealformålOmråde  103  

Grønnstruktur  RpArealformålOmråde  493  

Sum areal      1338  

         

         

Frisikt    RpSikringSone  24  

Frisikt    RpSikringSone  34  

Frisikt    RpSikringSone  20  

Sum frisikt      78  
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Varsling om igangsettelse av reguleringsarbeider for Prestegårdsveien 1 gnr/bnr 12/525 ble sendt 

ut den 27.01.12 og annonsert den 01.02.12. 

De som ble varslet var i henhold til varslingsliste fra Eigersund kommune. Alle ble tilskrevet i 

brevs form. 

Følgende kommentarer er kommet inn. 

 

Statens vegvesen datert 14.02.12 

Viser til sak datert 27.01.2012 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for eiendommen gnr 

12 bnr 525 Eigersund kommune. 

Planen skal legge til rette for 1 stk tremannsbolig, avkjørsel til eiendommen, fortau og parkering. 

Reguleringsformålet får ingen vesentlige konsekvenser for det overordnede veg nett (fv 44). De 

trafikale konsekvensene påvirker hovedsak det kommunale vegnett som kommunen selv er 

forvalter av. Statens vegvesen kan derfor med dette meddele at vi ikke har noen merknader til 

oppstarts varslet. 

Kommentarer 

Ingen 

 

Fylkesmannen datert 15.02.12 

Viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. 

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for 

kulturvern. 

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

Saksopplysninger 

Henvendelsen er et oppstarts varsel for detaljregulering. Hensikten er å tilrettelegge for en 

tremannsbolig, fortau på eiendommen og avkjørsel og parkering. 

 

 

Fylkesmannens vurderinger 

Planleggingen må ha prinsippene bak universell utforming som premiss. Fylkesrådmannen ber 

om at det i det videre planarbeid legges til rette for gode uteoppholdsarealer for barn og voksne 

med gode solforhold. 
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Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målepunkt, det bør derfor legges arbeid i 

utforming av lett tilgjengelig, overdekte, opplyste og låsbare parkeringsplasser for sykkel. 

Det forutsettes at forslagstiller sikrer en planløsning som best mulig ivaretar estetiske hensyn og 

hensynet til bokvalitet for nærliggende boligbebyggelse. 

Videre forutsettes at forslagstiller vurdere hvorvidt  tiltaket utløser sårbarhets‐ og 

risikomomenter for nærliggende bebyggelse, og at en sikrer avbøtende tiltak dersom dette skulle 

vise seg nødvendig. 

Det vises for øvrig til retningslinjer og bestemmelser for kommuneplanens arealdel. 

Fylkesrådmannen forutsetter at disse ligger til grunn for reguleringsarbeidet. 

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

Kommentar 

Boligene tilrettelegges for funksjonshemmede. Uteoppholdsarealet vil være ca. 400m2 med gode 

solforhold, her er det både morgensol og ettermiddag sol. 

Parkering av sykler skal foretas i garasje 

Bygget blir ikke endret vesentlig kun små fasade endringer som ivaretar hensynet til 

nærbebyggelsen. 

Når det gjelder ros vil en foreta denne i en moderat skala på grunn av dette er et eksisterende 

bygg som skal renoveres opp. 
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STØYBEREGNING 

Vedrørende støyberegning er MD T‐1442 lagt til grunn for denne beregning. 

Vi har lagt til grunn en ÅDT i størrelse mellom 500 til 1000. 

Ut fra denne ÅDT, samt fartsgrensen som er mindre en 50km, er dette lagt til grunn i sjablon 
metoden for å beregne støy nivået fra biltrafikk langs Prestegårdsveien. 

MD T‐1442 konkluderer med at: den sjablon metoden som her er valgt, er konstruktiv i den 
forstand at den garantert dekker områder hvor støynivået må vurderes i forbindelse med 
nybygging. 

Maksimalt støynivå vil generelt ikke være dimensjonerende for utbredelsen av støysoner. 
Ved avstander under 10 meter og ved lav ÅDT kan det skille noen få meter mellom 
størrelsen på de ulike støysoner har fra L den og L amax. 

I sjablon metoden som beskrives er avstanden som er angitt målt fra midt i veg til ytterkant 
støysone. 

Tabellen for hard mark er benyttet i denne sammenheng på grunn av at vegen har fast dekke 
asfalt. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  05.09.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-4/7
Arkivsaksnr.:
12/122
Journalpostløpenr.:
12/22370

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Grete Stuen
Sivilarkitekt
51 46 83 04
grete.stuen@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
139/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
084/12 Kommunestyret 01.10.2012

Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles 
adkomstgnr 4 bnr 106 m.fl. felles kjørevei m.m. – Eigerøy.
2. gangsbehandling

Sammendrag:
Eigersund kommune i henhold til Miljøutvalgets vedtak fattet 30.08.2011, sak 120/11 
utarbeidet en endring av reguleringsplan for del Skadbergstronda. Reguleringsendringen 
omfatter endring av formål gangvei til felles kjørevei, legge om linjeføringen av veien fra 
eiendom gnr 4 bnr 65 og inn på gnr 4 bnr 7 som føres videre frem til gnr 4 bnr 106. Dette vil i 
følge berørte grunneiere være et bedre alternativ og løsning for alle parter. Det er i tillegg 
ønske om flytting av regulert redskapsbu lenger inn på land mot sørøst og at gesims og 
mønehøyden på denne heves med 30 cm. Naboer til gnr 4 bnr 106 har akseptert dette 
skriftlig. Rådmannen vurderer at løsningen ivaretar de viktigste hensynene og legger vekt på 
at dette er en omforent løsning.

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

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 vedtas som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
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---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-074/12 Vedtak:

Forslag til endring av del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m 
med tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger/fakta i saken:

1. INNLEDNING/BAKGRUNN
Reguleringsendringen for del av reguleringsplan for Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m.-
felles kjørevei ligger innenfor firkanten på kartet.

Grunneier på gnr 4 bnr 106 har behov for kjørbar adkomst til fiskebruket, og derfor 
omregulers gangvei til felles kjørevei som vist på plankartet datert 25.03.2012. Linjeføringen 
av veien endres med tanke på fornuftig løsning vedrørende naboeiendommen, samtidig som 
eksisterende gårdsvei tas i bruk som kjørevei. Dette vil da minimalisere inngrep i terreng og 
være en fordel for alle parter.

2. PLANSTATUS
4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer
- Barn og unges interesser i planleggingen
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Gjeldende overordnede planer

Kommuneplan for kystdel-Eigersund

I gjeldende kommuneplan er området vist som bebyggelse 
og anlegg for fritidsbebyggelse, friluftsomeåde og LNFR-
område med hensyn til landbruk.
Det foreslåtte reguleringsformålet er derfor i strid med 
kommuneplanen. Derimot er arealet som foreslås endret 
av slik størrelse og karakter at det ikke ansees som stor 
konflikt med kommuneplanen.
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Gjeldende reguleringsplan

16-29-Reguleringsplan for Skadbergstronda

Området er i gjeldende reguleringsplan vist med formål 
privat gangvei og fiskebruk. Her vil gangveien endres 
til felles kjørevei og linjeføringen legges om utenfor 
planens begrensning på østsiden og føres frem til 
fiskebruk.

3. Varsel om regulering
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 27.02.2012 og kunngjort i Dalane Tidende og kommunens
hjemmeside med frist for merknader 28.03.2012.

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

OFFENTLIGE MERKNADER

Fylkesmannen i Rogaland,  Ingen merknade. O
Statens vegvesen  Ingen merknade. O
Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad datert 08.08.2012 O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

OFFENTLIGE MERKNADER

1. Fylkesmannen i 
Rogaland, 

 De har ingen merknad til 
saken

O -Rådmannen tar uttalen til orientering.

2. Statens vegvesen  De har ingen merknad til 
saken

O -Rådmannen tar uttalen til orientering.
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3. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur

 Det går ikke frem av 
planforslaget hvor 
formålsgrensen for 
spesialområde bevaring på
Skadbergstronda går. Vi 
forutsetter imidlertid at 
eksisterende lødd mur innenfor
planområdet ivaretas i 
planforslaget.

 Vi har ingen vesentlige 
merknader utover dette..

O

O

-Området som foreslås endret 
kommer ikke i konflikt med 
spesialområde bevaring da 
reguleringsendring begrenses kun til 
å omfatte privat gangvei og fiskebruk.

-Rådmannen tar uttalen til orientering.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på Skadbergstronda og har kommunal veg og sjøhusrekke mellom seg 
og sjøen. Planområdet ligger i et vakkert kulturlandskap som denne delen av Eigerøy er 
særpreget av. Planområdet ligger på østsiden av Skadbergstrondveien, mot nordsiden av 
bukten.

Planområdet ligger henvent 
mot Nordasundet på Eigerøy.
i et område bebygd med 
fritidsboliger og båthus/naust.

Selve området som foreslås endret ligger mot 
nordøst av Skadbergstronda og innenfor deler 
av eiendommene gnr 4 bnr 7, 65 og 106.
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1. Planens begrensning
Planen begrenser seg til å omfatte et område på 436 m². Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg. I planforslaget utgjør byggeområde for fritidsbolig 88 m², felles 
kjørevei  152 m² og fiskebruk 198 m2.

Adkomst
Atkomsten til området forutsettes å skje fra Skadbergstrondveien.

5.2 Planens reguleringsformål
Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)
- Fritidsbebyggelse – F

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

 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. )
- Fiskebruk FB
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5.3 Planens løsninger
Det er ikke gjort endringer i gjeldende plan med unntak av gangvei som erstattes med felles 
kjørevei f_KV og linjeføringen legges om på østsiden av eksisterende steingard og trekkes 
frem til gnr 4 bnr 106 hvor det opprinnelige formålet fiskebruk FB videreføres som en del av 
planforslaget men tilpasset dagens standard for reguleringsplaner jf. PBL 2008. Det arealet 
som var opprinnelig gangvei får formål bebyggelse og anlegg for fritidsbebyggelse F.
Planforslaget vil medføre noen endringer for de opprinnelige planbestemmelsene i form av 
justerte punkter som refererer til planens formål. Disse vil bli innarbeidet i gjeldende 
reguleringsbestemmelser som egne punkter.

5.4 Fritidsbebyggelse F
Området reguleres til formål fritidsbebyggelse og det legges inn 2 meter byggegrense mot 
felles kjørevei som plankartet viser.

5.5 Kjørevei f_KV
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal opparbeides 
og vedlikeholdes av disse.

5.6 Fiskebruk FB
Det tillates oppført redskapsbu som vist på plankartet med tillatt bebygd areal på 60 m² BYA. 
Maks tillatt gesimshøyde er 2,5 meter og maks tillatt mønehøyde er 4,3 meter målt fra topp 
grunnmur på kote 1,5.
Det er ikke tillatt med varig opphold.

Oppsummering av endringer i planen
Dette gjør at en i reguleringsplanen gjør følgende endringer:

Plankartet er endret på følgende områder:
- Formål felles gangvei endres til felles kjørevei
- Linjeføring av vei legges om fra gnr 4 bnr 65, inn på gnr 4 bnr 7 frem til gnr 4 bnr 

106

Veibanen flyttes

Reguleres til 
fritidsbebyggelse F

7
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- Innregulert redskapsbu på formål merket Fiskebruk flyttes lenger mot sørøst slik 
plankartet viser.

Endringene som foretas må innarbeides i gjeldende reguleringsbestemmelsene datert 
25.03.2012 når planendringen er endelig vedtatt:

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

- Fritidsbebyggelse F
Området reguleres til formål fritidsbebyggelse og det legges inn 2 meter byggegrense mot 
felles kjørevei som plankartet viser.
 Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2)

- Kjørevei f_KV
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal opparbeides 
og vedlikeholdes av disse.
 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr 6)

- Fiskebruk FB
Det tillates oppført redskapsbu som vist på plankartet med tillatt bebygd areal på 60 m² BYA. 
Maks tillatt gesimshøyde er 2,5 meter og maks tillatt mønehøyde er 4,3 meter målt fra topp 
grunnmur på kote 1,5. Tiltak må dimensjoneres slik at det tåler den aktiviteten som er i leden 
herunder også bølgeslag og lignende.  Det er ikke tillatt med varig opphold.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7 UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8 BARN OG UNGE
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Endring av formål gangvei til felles kjørevei og omlegging av linjeføringen vil ikke ha noen 
påvirkning for barn- og unge i området.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9 SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 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.

9.2 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 4 2 Gul

Det kan være høy vannstand i tilknytning til området pga. stormflo og bølgeslag og dette er 
ivaretatt i forslag til bestemmelser for fiskebruk med tilhørende konstruksjoner.

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
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 3 2 Gul

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Siden området ligger til sjø, kan det være vindutsatt og tiltak må dimensjoneres for å tåle 
dette.

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.

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 VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

10.1 Sjø og vasssdrag
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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.

10.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 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.

10.4 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 ligger steingard i arealet som omfatter endringen, men omlegging av linjeføring for 
kjørevei tar hensyn til denne og ansees ikke å forringe verdien av steingarden.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.5  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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Det ligger en landbruksvei i tilknytning til den veien.

10.7 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

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

Det er særlig høydedrag og strandsonen som er svært sårbar for inngrep. En viser til at det 
allerede er regulert inn gangvei i området og denne endringen vurderes derfor ikke å utgjøre 
en vesentlig forringelse.
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10.8 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.10 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.11 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

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

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsendringen i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. Dette er også i tråd 
med det forslaget som partene har foreslått.
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Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
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 Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m med 
tilhørende bestemmelser, datert 25.03.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

227668
Bestemmelser - reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst, 
fiskebruk m.m.

227542 Skadbergstronda reguleringsendring A3 (1).pdf

234098
Reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst gnr 4 bnr 106 
m.fl - reguleringsbestemmelser

235493
Uttalelse til planendring for Skadbegstronda 4/106 - ingen vesentlige merknader til 
planen

237387
Uttalelse reguleringsendring for del av reguleringsplan for Skadbergstronda gnr. 4 
bnr. 106 m.m

241320
Uttalelse til reguleringsendring for Skadbergstronda - omlegging av adkomst  gnr. 4 
bnr. 65 og 106 m.fl.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.01.2012 Morten Garpestad
Vedr. reguleringsendring Skadbergstronda, 
fiskebruk - Ingolf Skadberg
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3 U 17.02.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Varsel om oppstart av reguleringsendring 
Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst

2 U 27.02.2012

BERG CHRISTIAN 
WILHELM; 
BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN; 
GUNNAR PALMER 
SKADBERG; 
HAUGLAND ASTRID 
JUDITH; 
HAUGLAND JOMAR J; 
MONGE ODD 
RAGNVALD; 
SKADBERG INGOLF; 
SKADBERG OLE 
JAKOB; 
TEIGEN ARNE

Varsel om oppstart av reguleringsendring for 
Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst

5 I 02.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Skadbergstronda - omlegging adkomstvei - ingen 
merknad

6 I 08.03.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsendring, omlegging av felles adkomst 
- Skadbergstronda

7 I 28.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsendring, omlegging av felles adkomst 
- Skadbergstronda

12 U 11.06.2012

Statens vegvesen; 
Rogaland
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Reguleringsendring-del av reguleringsplan for 
Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m -
høring/offentlig ettersyn
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13 U 11.06.2012

TEIGEN ARNE; 
SKADBERG OLE 
JAKOB; 
SKADBERG INGOLF; 
MONGE ODD 
RAGNVALD; 
HAUGLAND JOMAR J; 
HAUGLAND ASTRID 
JUDITH; 
GUNNAR PALMER 
SKADBERG; 
BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN; 
BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN; 
BERG CHRISTIAN 
WILHELM

Reguleringsendring-del av reguleringsplan for 
Skadbergstronda, gnr 4 bnr 106 m.m -
høring/offentlig ettersyn

15 I 22.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til planendring for Skadbegstronda 
4/106 - ingen vesentlige merknader til planen

16 I 26.06.2012 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsendring for del av 
reguleringsplan for Skadbergstronda gnr. 4 bnr. 
106 m.m

17 I 08.08.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for 
Skadbergstronda - omlegging av adkomst  gnr. 4 
bnr. 65 og 106 m.fl.

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
N BERG CHRISTIAN 

WILHELM
MIDTERMOLEN 14,2 
TH,2100 KØBENHAVN Ø

N BERGSLIEN SIV T 
AA TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T 
AA TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4370 EGERSUND

GUNNAR PALMER 
SKADBERG

SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4370 EGERSUND
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N HAUGLAND ASTRID 
JUDITH

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N HAUGLAND JOMAR 
J

KOLHAUG 8 4340 BRYNE

N MONGE ODD 
RAGNVALD

HORDNESVEGEN 287 5244 FANA

N SKADBERG INGOLF SKADBERGSTRONDVEIEN 
23

4370 EGERSUND

N SKADBERG OLE 
JAKOB

YTSTEBRØDVEIEN 348 4370 EGERSUND

N TEIGEN ARNE C/O EGERSUND 
REGNSKAP 
AS,POSTBOKS 260

4370 EGERSUND
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Justering i bestemmelser - reguleringsendring Skadbergstronda - omlegging av felles 
adkomst, fiskebruk m.m.

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

- Fritidsbebyggelse F
Området reguleres til formål fritidsbebyggelse og det legges inn 2 meter byggegrense mot 
felles kjørevei som plankartet viser.

 Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2)

- Kjørevei f_KV
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal opparbeides 
og vedlikeholdes av disse.

 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr 6)

- Fiskebruk FB
Det tillates oppført redskapsbu som vist på plankartet med tillatt bebygd areal på 60 m² BYA. 
Maks tillatt gesimshøyde er 2,5 meter og maks tillatt mønehøyde er 4,3 meter målt fra topp 
grunnmur på kote 1,5. 

Tiltak må dimensjoneres slik at det tåler den aktiviteten som er i leden herunder også 
bølgeslag og lignende.  Det er ikke tillatt med varig opphold.
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EIGERSUND KOMMUNE

Forslag til reguleringsbestemmelser for: (Planid)-

Skadbergstronda - omlegging av felles adkomst gnr 4 bnr 106 m.fl -
Eigerøy

Datert: 25.03.2012

Sist revidert: (xx.xx.xxxx)

Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner:

§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart datert 25.03.2012.

§ 2 Formål
Området reguleres til:

- Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)
 Fritidsbebyggelse F

- Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr 2)
 Kjørevei f_KV

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr 6)
 Fiskebruk FB

§ 3 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)

Fritidsbebyggelse F
Området reguleres til formål fritidsbebyggelse og det legges inn 2 meter byggegrense mot 
felles kjørevei som vist på plankartet

§ 4 Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr 2)

Kjørevei f_KV
Kjøreveien er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal opparbeides og 
vedlikeholdes av disse.

§5 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL §12-5, nr 6)

Fiskebruk FB
Det tillates oppført redskapsbu som vist på plankartet med maks tillatt bebygd aeal på 60 m² 
BYA.
Maks tillatt gesimshøyde er 2,5 meter over topp grunnmur på kote 1,5 og maks tillatt 
mønehøyde er 4,3 meter over topp grunnmur på kote 1,5.
Det er ikke tillatt med varig opphold.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 22.06.2012 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til planendring for Skadbegstronda 4/106 
________________________________________________________________ 

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: 22. juni 2012 13:03
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttalelse til planendring for Skadbegstronda 4/106

Eigersund kommune                                                             

Stavanger 22. juni 2012

Vår ref:  12/6561

Deres ref: 12/17110 / 12/122 / PL-, FA-L12, GBR-4/7
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Uttalelse til planendring for Skadbegstronda 4/106

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til planen.

Med hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Morten Sageidet

plankoordinator

T: 51 56 89 11

postmottak@fmro.no <mailto:postmottak@fmro.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland 
<file:///C:\Users\morten.sageidet\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%2
0Files\Content.Outlook\4WTXP62G\www.fylkesmannen.no\rogaland>
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

Eigersund kommune
Plankontoret
Pb. 580
4379 EGERSUND 08.08.2012

Deres ref.: Saksbehandler: Liv Torhild Welde Flage Saksnr. 12/5874-5
Direkte innvalg: 51 51 67 10 Løpenr. 45374/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Skadbergstronda/adkomst

EGERSUND KOMMUNE - GNR 4 BNR 65 OG 106 M.FL. - REGULERINGSENDRING 
FOR SKADBERGSTRONDA - OMLEGGING AV FELLES ADKOMST - EGERØY - PLAN 
16-29 - UTTALELSE

Viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse med høringsfrist 
01.08.2012, mottatt 20.06.2012. Vi beklager en noe forsinket uttalelse p.g.a. ferieavvikling. 

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har vurdert saken som regional 
kulturminnemyndighet. 

Det går ikke frem av planforslaget hvor formålsgrensen for spesialområde bevaring på 
Skadbergstronda går. Vi forutsetter imidlertid at eksisterende lødd mur innenfor 
planområdet ivaretas i planforslaget.

Vi har ingen vesentlige merknader utover dette.

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Liv Torhild Welde Flage
rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Saker - planteknisk utvalg - som 
kun skal behandles/avgjøres i 
hovedutvalget 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.09.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1784
Journalpostløpenr.:
12/23656

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
140/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
28.08.12
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 11.09.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.08.12 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
244253 Protokoll PTU 28.08.12.doc



Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 28.08.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:10 Tidspunkt - til: 16:10
Sak – fra / til: 108/12 - 135/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                  FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)

AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

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

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
KRF – Iversen, Edmund (varamedlem) 
                                            – sak 130 og 131/12

SP – Koldal, Bernt (Varamedlem) – sak 112

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

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 114/12, 117/12, 118/12, 122/12 og 127/12 fra kl. 08.20
 Larvik Granite AS informerte om firmaet – og utbyggingsplaner for Egersund Granite AS 

industriområde på Hellvik fra kl.11.30 – 12.00.
 Møtestart ble satt til kl.12.10.
 I sak 125/12 – naust gnr.7, bnr.505 – Bjørn Aadnesen, Leidland - trådte konst. 

kommunalsjef tekniske tjenester ut pga. habilitet, og plansjef Dag Kjetil Tonheim fungerte 
som rådmann.

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

108/12 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.

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

134/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12

135/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12
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108/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
12.06.12

Forslag til vedtak 07.08.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 12.06.12 godkjennes.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-108/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 12.06.12 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-109/12 Vedtak:

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.
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Vedtaket er enstemmig.

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

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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Nytt punkt i rådmannens innstilling:
    Reguleringsbestemmelser, nytt punkt 6.4:

- Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse blir gitt.”

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Tillegg til rådmannens innstilling
  Reguleringsbestemmelser,  punkt 3.2:
….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens og Nygårds tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-110/12 Vedtak:

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 med følgende endring:

   Reguleringsbestemmelsene, tillegg, punkt:
3.2. ….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.

  Reguleringsbestemmelser, nytt punkt:
6.4. Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse 

                  blir gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

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

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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”Tillegg til rådmannens innstilling:
          Planteknisk utvalg ber om at Statens Vegvesen vurderer på nytt følgende punkt:

- Landbruksavkjørsel på gnr.107, bnr.53-78
- Feundergang under kommunal vei til kirken.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Gyas tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-111/12 Vedtak:

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.

Andre forhold:
Planteknisk utvalg ber om at Statens Vegvesen vurderer på nytt følgende punkt:

- Landbruksavkjørsel på gnr.107, bnr.53-78
- Feundergang under kommunal vei til kirken.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtaket er enstemmig.

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

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 
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ev. fremtidig mulighet for utbedring av strekningen og legger til grunn at dette 
ivaretas av Statens Vegvesen.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er direkte part i saken når det 
gjelder punkt 1 og 3, jf. fvl. § 6, a. I tillegg er han en meget god venn med tiltakshaver, 
jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken og Bernt Nodland (SP) tok sete.

---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-112/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

Rådmannens forslag til vedtak 12.07.2012:
Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-113/12 Vedtak:

Klage fra Stapnes hyttevelforening datert 08.06.2011 tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.



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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-114/12 Vedtak:

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.
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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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-115/12 Vedtak:

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.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.



11

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 omforent løsning.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo:
”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 befaring gav vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet.

1. Samuel Thengs følger de retningslinjene som tidligere er gitt av regionantikvaren 
ved å føre opp tilbygget i nytt materiell uten intensjon om å integrere dette med 
eksisterende bebyggelse.

2. Samuel Thengs har vist, og viser stadig et kulturhistorisk og samfunnsmessig 
engasjement, Planteknisk utvalg mener at dette tilbygget gir han anledning til å 
fortsette god drift på gården uten at det går på bekostning av eksisterende 
bebyggelse.

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.
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.”

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

PTU-117/12 Vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Samuel Thengs, sammen med uttalelser 
fra regionantikvaren og kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, og har etter en 
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samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom befaring gav vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet.

1. Samuel Thengs følger de retningslinjene som tidligere er gitt av regionantikvaren 
ved å føre opp tilbygget i nytt materiell uten intensjon om å integrere dette med 
eksisterende bebyggelse.

2. Samuel Thengs har vist, og viser stadig et kulturhistorisk og samfunnsmessig 
engasjement, Planteknisk utvalg mener at dette tilbygget gir han anledning til å 
fortsette god drift på gården uten at det går på bekostning av eksisterende 
bebyggelse.

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.
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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
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---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-118/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-119/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Møtebehandling:

 Rådmannen endret sin innstilling ved at følgende setning føyes til i første avsnitt.
”Søknaden godkjennes under forutsetning av at takvindu utgår.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

PTU-120/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av at 
takvindu utgår.

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.
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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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-121/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

PTU-122/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.



17

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-123/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-124/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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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.  

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Konst.kommunalsjef  Per Steinar Berentsen ba om fritak for behandling av saken da han 

er nær venn med tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut.
Plansjef Dag Kjetil Tonheim tok sete og fungerte som rådmann under saken.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-125/12 Vedtak:

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.  

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

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Rådmannen endret sin innstilling slik:

”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen 
gnr. 13 bnr. 1251. og finner å måtte avslå søknaden da denne vil virke dominerende.”

Votering:
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-126/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1251. og finner å avslå søknaden da denne vil virke dominerende.

Vedtaket er enstemmig.

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

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
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28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”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 det allerede er gitt byggetillatelse til 5 andre i samme reguleringsplan 
hvor alle overskrider planbegrensningen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en ikke vil 
forskjellsbehandle søknader i samme plan. Likhetsbehandling.
Kan ikke se at det er konflikt/merknader fra naboer.

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

Trukket før votering.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-127/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.  
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28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-128/12 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.  

Vedtaket er enstemmig.

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

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.   

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-129/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.
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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

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.       

28.08.2012 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-130/12 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.       

Vedtaket er enstemmig.
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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

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.

28.08.2012 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-131/12 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.

Vedtaket er enstemmig.

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 

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. 
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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.   

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-132/12 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.   

Vedtaket er enstemmig.

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

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. 

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-133/12 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. 

Vedtaket er enstemmig.

134/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.08.12

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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

3 Offentlig vann og avløp til Maurholen

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til vann- og avløpssjefens informasjon som har gått ut i 
media når det gjelder forsinkelser ang. tilknytning til offentlig vann og avløp i Maurholen. 
Informasjonen om at ikke administrasjonen kjente til denne saken, ble ”uheldig” mottatt.
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Konst. kommunalsjef tekniske tjenester vil ta dette videre.
---- 0 ----

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

PTU-134/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

135/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.08.12

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.08.2012:

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

47/12:
TOR OLAV GYA (SP) viste til reguleringsplanen i Gyadalen ang. rassikring av FV 42, og 
stilte spørsmål om det er muligheter for å forlenge reguleringsplanen med 300 meter mot 
Gya/Sirdalen og få en rask behandling på dette?

PLANSJEFEN svarte at dette ikke trenger å ta lang tid.

48/12:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om hvordan planteknisk utvalg kan få fortgang i en 
plan om utbedring av krysset på Helleland, E39/Eiaveien, for å bedre siktmulighetene i 
området. Dette spørsmålet har vært tatt opp flere ganger tidligere i utvalget, første gang i 
miljøutvalgets møte 15.02.2010. Den 17.03.2011 ble det også fattet vedtak om at 
plansjefen lager et notat for å bedre utkjøringen på E39. 
På bakgrunn av dette fattes følgende vedtak:

”Utbedring av sikt – Krysset E39/Eiaveien – Helleland.
Planteknisk utvalg ber Ordføreren ta saken vedr. utbedring av sikt i 
krysset E39/Eiaveien på Helleland opp med Statens Vegvesen. Dette 
innbefatter også sanering av en løe som ligger nær krysset.”

Votering:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.

49/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om når reguleringsplanen i Fjellveien 
(Lunden) vil bli fremmet for politisk behandling. 

PLANSJEFEN svarte at det ventes på et planforslag fra tiltakshaver
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50/12:
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) stilte spørsmål om status for vann- og 
kloakknettet (ny pumpestasjon) på Myklebust. Det er mange som ringer og spør om hvor 
langt saken er komt, og det gis forskjellige svar. Her bør status publiseres på 
kommunens nettside slik at innbyggerne holdes informert.

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at en skal ha ned to 
pumpestasjoner i området. Men på grunn av at det er en ny grunneier der hvor den ene 
pumpestasjonen skal plasseres, så er det berammet et møte med den nye grunneieren.

51/12:
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) viste til Formannskapets behandling av sak 
101/12 – Skolehuset i Mong - eiendomsforhold – hvor det bl.a. kom frem at huset 
benyttes som fritidsbolig. Her bør kommunen sjekke bruken av huset slik at det ikke 
foregår ulovligheter. 

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at en gang i tiden hadde 
administrasjonen gitt tillatelse til at huset ble brukt som midlertidig fritidsbolig for å få inn 
litt inntekter. Men etter hvert vil en sjekke opp hva skolehuset brukes til.

52/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om status for når veien fra Tuå boligfelt og til 
Hellvik skole forventes ferdig. Dette har vært tatt opp flere ganger, og det har vært 
lovnader om at det skulle påbegynnes for lengst. 
Er det avsatt nok midler til prosjektet, og er utbedring av veien et rekkefølgekrav før 
igangsetting av trinn 2 på Tuå?

KONS. KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det nå er utarbeidet 
anbudstegninger – og nabovarsel vil bli sendt ut i løpet av kort tid. Det forventes oppstart 
av prosjektet rundt årsskiftet 2012/2013.
Det er avsatt 2.1 mill. kroner, og en anser det som tilstekkelig nok midler til prosjektet.
Rekkefølgekravet slår inn ved neste delutbygging.

PTU-135/12 Vedtak:

Utbedring av sikt – Krysset E39/Eiaveien – Helleland.

Planteknisk utvalg ber Ordføreren ta saken vedr. utbedring av sikt i krysset 
E39/Eiaveien på Helleland opp med Statens Vegvesen. Dette innbefatter også 
sanering av en løe som ligger nær krysset.”

Vedtaket er enstemmig.
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141/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

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

Sammendrag:
Aud Torill Egeland, søkte på vegne av sønnen Svein Joar Egeland, 10.07.2012  om fritak fra 
drivplikten på gnr./bnr. 51/2,5,7 og 52/19 i Eigersund fra 01.08.2012.  Gården skal forpaktes 
av Aud Torill Egeland og John Harry Egeland fra 01.08.2012 til 01.08.2019.   

Planteknisk utvalg utsatte behandling av saken 28.08.2012. De mente at eier av gården selv 
måtte søke om fritak fra driveplikten.  Svein Joar Egeland søker om fritak fra driveplikten i 
brev av 04.09.2012 for perioden 01.08.2012 til 01.08.2019 i forbindelse med at gården 
forpaktes vekk til Aud Torill Egeland og John Harry Egeland i samme periode.   

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, dvs. ett år etter overtakelsestidspunkt av 
gården,  til og med 01.08.2019, når forpaktningsavtalen avsluttes. 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:
28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”
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Votering utsettelsesforslag:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-129/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Aud Torill Egeland, søkte på vegne av sønnen Svein Joar Egeland, 10.07.2012  om fritak fra 
drivplikten på gnr./bnr. 51/2,5,7 og 52/19 i Eigersund fra 01.08.2012.  Gården skal forpaktes 
av Aud Torill Egeland og John Harry Egeland fra 01.08.2012 til 01.08.2019.   

Planteknisk utvalg utsatte behandling av saken 28.08.2012. De mente at eier av gården selv 
måtte søke om fritak fra driveplikten.  Svein Joar Egeland søker om fritak fra driveplikten i 
brev av 04.09.2012 for perioden 01.08.2012 til 01.08.2019 i forbindelse med at gården 
forpaktes vekk til Aud Torill Egeland og John Harry Egeland i samme periode.   

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.  

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
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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 en 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 Svein Joar Egeland 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.

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, og 
at en bortforpaktning i mer enn 5 år kan være en god løsning. 

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 i 7 år.

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 jordlovens §8  søknad fra Svein Joar 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

243214
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning 01.08.2012 -
01.08.2019 - Svein Joar Egeland

241389
Forpaktningskontrakt mellom Svein Joar Egeland og Aud Torill Egeland - gnr. 51 
bnr. 2 m.fl.

241209 Gårdskart gnr. 51 bnr. 2 m.fl.

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 Gårdskart gnr. 51 bnr. 2 m.fl.

4 I 15.08.2012 Aud Torill Egeland
Forpaktningskontrakt mellom Svein Joar Egeland 
og Aud Torill Egeland - gnr. 51 bnr. 2 m.fl.

5 U 04.09.2012 Svein Joar Egeland
Særutskrift: Søknad om fritak fra driveplikten i 
forbindelse med forpaktning -  gnr 51 bnr. 2,5 og 
7  og 52/19 - Svein Joar Egeland

6 I 05.09.2012 Svein Joar Egeland
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse 
med forpaktning 01.08.2012 - 01.08.2019 - Svein 
Joar Egeland

Parter i saken:
            

Svein Joar Egeland Bjerkreimsveien 424 4370 EGERSUND
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Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
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steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
142/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om fradeling av tilleggsareal  til gårdsbruk -
gnr./bnr. 16/6 - Andreas og Møyfrid Stokka
  
Sammendrag:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møydfrid Stokka om fradeling 
av et areal på ca. 343,5 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Etter nærmere 
oppmåling består arealet av to parseller på henholdsvis 47,3 dekar og ca. 299 dekar, dvs. 
total ca. 346,3 dekar. Parsellene skal overdras til Ivar og Jane Puntervoll som eier gnr./bnr. 
16/5 og 37/2 i Eigersund. Ivar og Jane Puntervoll vil satse en framtid i landbruket og trenger 
mer areal, og har behov for en driftsbygning. Parsellen som søkes fradelt ligger i et 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av to 

parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar  og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.  

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven  tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 47,3 og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune. Det settes som betingelse for deling at eiendommen legges som
tilleggsjord til gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund. Det settes også som betingelse at 
eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av resten av 
gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møydfrid Stokka om fradeling 
av et areal på ca. 343,5 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. Etter nærmere 
oppmåling består arealet av to parseller på henholdsvis 47,3 dekar og ca. 299 dekar, dvs. 
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totalt  ca. 346,3 dekar. Parsellen på 47,3 dekar består av ca. 17,1 dekar overflatedyrket jord, 
ca. 27,5 dekar innmarksbeite og  ca. 2,7 dekar annet areal. Det var etter befaring sommeren 
2012 at en kom fram til disse tallene. 10,8 dekar overflatedyrket jord og 0,7 dekar annet areal 
ble vurdert til å være ca. 11,5 dekar innmarksbeite. På gårdskaret står det fremdeles at 
parsellen på ca. 47,3 dekar har 27,9 dekar overflatedyrket jord, 16 dekar innmarksbeite og 
3,4 dekar med annet areal.  Parsellen på ca. 299 dekar består av ca. 214,6 dekar med 
innmarksbeite, 7,5 dekar fulldyrket jord og 79,9 dekar med annet areal.  

Parsellene som søkes fradelt ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område, 
hensynssone landbruk). Formålet med fradeling av parsellen er landbruk. 

Parsellene skal overdras til Ivar og Jane Puntervoll som eier  gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i 
Eigersund. Dette er ikke et ledd i et makebytte, men gjøres fordi Ivar og Jane Puntervoll vil 
satse en framtid i landbruket og trenger mer areal til driften. Med i overtakelsen følger også 
driftsbygningen som ligger på parsellen på 47,3 dekar. De vil innrede denne til 
svineproduksjon. 

Gnr./bnr. 16/6 , eies av Andreas og Møyfrid Stokka. De overtok eiendommen i 2000. 
Gnr./bnr. 16/6  består av 4 parseller på henholdsvis 65,2 dekar, 299 dekar, 189,4 dekar og 
8,1 dekar. Gnr./bnr. 16/6 er også medeier i et lite sameie på ca. 0,3 dekar sammen med 
gnr./bnr. 16/14.  Ivar Puntervoll overtar altså hele parsellen på ca. 299 dekar og ca. 43,7 
dekar av parsellen på ca. 65,2 dekar. Andreas og Møyfrid Stokka beholder parsell på ca. 
189, 4 dekar, parsell på ca. 8,1 dekar og ca. 21,5 dekar av parsellen på ca. 65,2 dekar og 
sameieparsellen på ca. 0,3 dekar.  

Ivar og Jane Puntervoll overtar derfor 7,5 dekar fulldyrket jord, 17,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 242,1 dekar med innmarksbeite og 79,6 dekar utmark av gnr./bnr. 16/6.    
Andreas og Møyfrid Stokka beholder derfor ca. 18,3 dekar fulldyrket jord, 149,6 dekar 
innmarksbeite, 17,2 dekar med skog og ca. 30,4 dekar med utmark av gnr./bnr. 16/6. 

Andreas og Møyfrid Stokka ønsker fortsatt å bo på Puntervoll og ha noe drift med sau i 
samarbeid med nabo. Det må bli en felles søknad om produksjonstilskudd.  Dersom 
sauedriften opprettholdes over tid vil det være aktuelt å sette opp et mindre sauefjøs på egen 
gård. De har ikke bruk for dagens store driftbygning til sauehold. Den vil koste for mye å 
holde i stand.       

En viser til mail av 30. august 2012 fra  Advokat Lars Martin Ramsland hvor det er vedlagt 
tillegg til kjøpekontrakt.  I tillegg til kjøpekontrakten går det fram at Andreas og Møyfrid 
Stokka gir Ivar og Jane Puntervoll en forkjøpsrett til kjøp av den resterende delen av 
eiendommen gnr./bnr. 16/6. Forkjøpsretten gjelder ikke våningshuset som om mulig skilles ut 
som egen bruksenhet.  På lengre sikt er det derfor meningen at Ivar og Jane Puntervoll skal 
kjøpe resten av gården gnr./bnr. 16/6 utenom bolighuset. Grunnen til at de ikke kjøper hele 
gården nå, skyldes at de må legge opp noe egenkapital først. De har nylig overtatt 
hjemmegården gnr./bnr. 16/5. Ivar og Jane Puntervoll sikres forkjøpsrett til kjøp av gnr./bnr. 
16/6 i Eigersund. Dette blir tinglyst som et hefte på eiendommen gnr./bnr. 16/6 i Eigersund.   

Gnr./bnr. 16/6 har ca. 26 dekar fulldyrket jord,  ca. 17 dekar overflatedyrket jord, ca.  392  
dekar innmarksbeite, ca. 17 dekar med skog og ca. 110 dekar med annet areal og uproduktiv 
skog.   Eiendommen har 1 våningshus og 1 driftsbygning. De er begge i brukbar stand.  Det 
søkes produksjonstilskudd i jordbruket.  Ved søknad om produksjonstilskudd pr. 31.7.2012 
ble det oppført. 124 vinterfôra sau over 1 år og 180 lam under ett år.     

Ivar og Jane Puntervoll eier gnr./bnr. 16/5 og 37/2  i Eigersund. De overtok driftsenheten
26.07.2012. Gården har ca. 19,8 dekar fulldyrket jord, 8,2 dekar med overflatedyrket jord, 
194,1 dekar innmarksbeite, 55,9 dekar med produktiv skog og 370 dekar med annet areal.  
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Eiendommen har våningshus og driftsbygning i brukbar stand.  Med leiejord disponer Ivar og 
Jane Puntervoll 138 dekar med fulldyrka jord, 8 dekar med overflatedyrket jord og 255 dekar 
med innmarksbeite.  Drift på gården er melk- og kjøttproduksjon av storfe. Ved søknad om 
produksjonstilskudd 31.07.2012 ble det oppført 20 melkekyr, 63 øvrige storfe og 1 hest. 
Gnr./bnr. 16/6 og 16/5 grenser ikke inntil hverandre, men det er kort avstand mellom 
brukene.  

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
En har ingen merknader til søknaden da arealet skal overtas av et annet bruk og fremdeles 
nyttes til landbruk i tråd med kommuneplanens arealdel.

Saksbehandlers vurdering i forhold til jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende:
” Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og 
parter i sameige. Forbudet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast 
opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt talar for det, eller deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen  
kan gi. Ved avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende 
planer som ligg føre arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til 
kulturlandskapet.”

For at deling skal være forsvarlig må en av følgende forutsetninger være til stede: 

Samfunnsinteresser av stor vekt må tale for deling eller så må delingen være forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Dersom en eller begge av disse 
forutsetningen er til stede, kan det gis samtykke til deling.     

Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det ikke forsvarlig å dele fra omsøkte 
areal.  Et areal på hele ca. 346,3 dekar, hvorav 7,5 dekar med fulldyrket jord, 242,1 dekar 
med innmarksbeite, 17,1 dekar med overflatedyrket jord og 79,6 dekar med annet areal skal 
fradeles, mens et areal på ca. 215,5 hvorav 18,3 dekar fulldyrket jord,  149,6 dekar med 
innmarksbeite, 17,2 dekar med skog og 30,4 dekar med utmark beholdes av Andreas og 
Møyfrid Stokka.    

Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering gjennom delingen, kan dette anses som en 
samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på dette grunnlag.
Det ligger arronderingsmessig godt til rette for at parsellene på henholdsvis 47,3 dekar og 
ca. 299 dekar, dvs. ca. 346,3 dekar kan deles fra og legges til nabobruket gnr./bnr. 16/5. 
Brukene ligger nærme hverandre.  Omsøkte deling gir likevel ingen fullstendig 
bruksrasjonalisering. En fullstendig bruksrasjonalisering er det hvis bolighuset med en tomt 
rundt fradeles og resten selges som tilleggsjord til en eller flere bruk i nærområdet.  Omsøkt 
deling medfører til opprettelse av et småbruk som mangler driftsbygning. 

Nå er det likevel slik at resten av eiendommen som nå beholdes av selgerne Andreas og 
Møyfrid Stokka skal kjøpes av Ivar og Jane Puntervoll senere.  
De har forkjøpsrett til overtakelse av resteiendommen som blir tinglyst som hefte på gnr./bnr. 
16/6. Selv om det er sannsynlig, er det likevel ingen garanti for at de vil kjøpe resten av 
gården når den tid kommer.  Mange melkebruk legges ned i kommunen.  En finner det viktig 
å støtte de som vil satse en fremtid i næringen, spesielt innen melkeproduksjonen. En har tro 
på at Ivar og Jane Puntervoll vil lykkes med sin satsing i landbruket.  
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Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkte parseller, med vilkår om at parsellen legges til og drives sammen med 
bruket gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund som en driftsenhet. Det må også settes som 
betingelse at eiere av gnr./bnr. 16/5 og 37/2 i Eigersund skal har forkjøpsrett til kjøp av 
resten av gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. Dette må tinglyses som et hefte på gnr./bnr. 16/6 i 
Eigersund.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av to 

parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar  og 299 fra  gnr./bnr. 16/5 i Eigersund 
kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 47,3 dekar og 299 dekar fra gnr./bnr. 16/5 
i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det 
ikke forsvarlig å dele fra omsøkte areal. Omsøkt deling medfører ingen fullstendig 
bruksrasjonalisering. En styrker bruket som får tilleggsjorda, men en oppretter samtidig et 
mindre bruk uten driftsbygning.  

~ o ~

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
240719 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 16 bnr. 6, Heggdalsveien 310
240720 Oversendelsesbrev
240721 Verditakst gnr. 16 bnr. 6
240722 Gjenpart av nabovarsel
243329 Tillegg til kjøpekontrakt
243340 Kart
243337 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 01.08.2012
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 16 bnr. 
6, Heggdalsveien 310

3 I 30.08.2012
Advokat Lars Martin 
Ramsland

Tillegg til kjøpekontrakt

4 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Kart
5 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            
H Møyfrid og Andreas 

Stokka
Heggdalsveien 310 4370 EGERSUND







































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :GBR-52/37, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
12/1631
Journalpostløpenr.:
12/23009

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
143/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om deling av driftsenhet - fradeling av gnr./bnr. 
52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 
og 52/37 - Lindis O. Bjørnemo og Signe A. Brekke
  
Sammendrag:
Lindis Oddny Bjørnemo og Signe Agate Brekke søker, som arvinger etter Anne Henrikke 
Øksnebø,  om fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5,  
52/31 og 52/37 i Eigersund kommune. Gnr./bnr. 52/31 og 52/37 skal selges som én enhet. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 
52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 53/31 og 52/37 i Eigersund. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lindis Oddny Bjørnemo og Signe Agate Brekke søker, som arvinger etter Anne Henrikke 
Øksnebø, om fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5,  
52/31 og 52/37 i Eigersund kommune. Gnr./bnr. 52/31 og 52/37 skal selges som én enhet. 

Gnr./bnr. 52/31 og 52/37 eies av avdøde Anne Henrikke Øksnebø, mor til Lindis Oddny 
Bjørnemo og Signe Agate Brekke. Signe Agathe Brekke overtok eiendommen gnr./bnr. 53/1 
og 53/5  (Øksnabø) i Eigersund 15.08.2012.

Gnr./bnr. 52/31 og 52/37 var opprinnelig eid av Sverre Ege, far til Signe Agathe Brekke og 
Lindis Oddny Bjørnemo, som var gift med Anne Henrikke Øksnebø. Gnr./bnr. 52/31 som er 
på ca. 1,6 dekar ble fradelt i 1953 fra gnr./bnr. 52/21. Her var det planlagt oppført et bolighus. 
Det ble aldri bygd. Det står i dag to garasjer her. Gnr./bnr. 52/37 ble fradelt gnr./bnr. 52/6 i 
1960. Her ble det oppført et bolighus.  Sverre Ege og Anne Henrikke Øksnebø bodde her.  
Gnr./bnr.  52/37 har et areal på ca. 1,5 dekar. Gnr./bnr.  52/31 ble nyttet  som tilleggsareal til 
gnr./bnr. 52/37. 

Anne Henrikke Øksnebø overtok gården gnr./bnr. 53/1 og 53/5 etter sin bror i 1984. Hun drev 
med melkeproduksjon noen få år før hun leide ut jorda. Sverre Ege kjørte lastebil på heltid.  
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Anne Henrikke Øksnebø eide gnr./bnr. 53/1 og 53/5 fram til 2012. Når Sverre Ege døde i 
1997 overtok Anne Henrikke Øksnebø også  gnr./bnr. 52/31 og 52/37.  Da ble gnr./bnr. 53/1, 
53/5,  52/31 og 52/37 én driftsenhet i landbruket.  Anne Henrikke Øksnebø døde i 2012. 

Signe Agathe Brekke overtok gnr./bnr. 53/1 og 53/5 ved egenerklæring om konsesjonsfrihet. 
Hun overtok ikke samtidig gnr./bnr. 53/31 og 52/37, noe som skulle vært gjort i henhold til 
jordloven.  Hun søker derfor sammen med sin søster Lindis Oddny Bjørnemo i ettertid om 
fradeling av gnr./bnr. 52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5,  52/31 og 52/37 i 
Eigersund kommune for å kunne selge 52/31 og 52/37 i Eigersund.

Jordloven kom i 1955. Fradeling av parseller til bolig ble ikke jordlovsbehandlet mellom 1955 
og 1965. Parsellene gnr./bnr. 52/31 eller  52/37 har ikke blitt fradelt etter jordloven.  Når 
Anne Henrikke Øksnebø ble eier av både 52/31, 52/37, 53/1 og 53/5 i 1997 så regnes dette 
som en driftsenhet i landbruket, selv om formålet med både gnr./bnr. 52/31 og 52/37 var 
bolig.   

Gnr./bnr. 53/1 og 53/5  har ca. 1090 dekar,  hvorav 41,4 dekar med fulldyrket jord, 0,2 dekr 
overflatedyrket jord, 249,6 dekar med innmarksbeite, 15,9 dekar med skog og 783 dekar 
med annet areal. På bruket er det ikke bolighus. Driftbygningen er delvis nedrast. 

Når bolighuset på gnr./bnr. 52/37 fradeles så mister bruket gnr./bnr. 53/1 og 5 sitt eneste 
bolighus. Det er mer enn 25 dekar fulldyrket jord på eiendommen gnr./bnr.  53/1 og 53/5. Det 
medfører boplikt. Signe Agathe Brekke må derfor søke om fritak fra boplikten innen ett år fra 
15.08.2012.  Signe Agathe Brekke bor i dag på gnr./bnr. 52/42 (eies av hennes mann 
Thorbjørn Brekke)  i Eigesveien 241 på Ege , kun få meter fra eiendommene gnr./bnr. 52/31 
og 52/37 som søkes fradelt.  Det kan være at hun vil få fritak fra boplikten av den grunn.  På 
sikt vil Signe Agathe Brekke selge gården til et nabobruk på Øksnabø. Hun leier ut 
jordbruksarealene i dag.   

Saksbehandlers vurderinger:
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 partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste 
og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 
10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren).
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det, 
eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkastning eigedomen kan gi. Ved 
avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til 
godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og 
omsynet til kulturlandskapet."

Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan bli 
brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
Hovedmålet er å styrke driftsenhetene og hindre at driftsenhetene blir svekket gjennom 
fradeling.  

Samfunnsinteresser av stor vekt må tale for deling eller så må delingen være forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Dersom en eller begge av disse 
forutsetningen er til stede, kan det gis samtykke til deling.  

Ved å skille gnr./bnr. 52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5,  52/31 og 52/37  i 
Eigersund  så mister driftsenheten en ressurs. Jordloven skal hindre at eiendommer blir 
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svekket gjennom oppdeling.   Det er ikke lengre bolighus på gnr./bnr. 53/1 og 53/5.  
Bolighuset på gnr./bnr. 52/37 kan nyttes som bolighus for driftsenheten, selv om avstanden 
er på hele 1 km til driftsbygningen på gnr./bnr. 53/1 og 5.  Bygningene  (bolighus og garasjer) 
på gnr./bnr. 52/37 og 52/31  er imidlertid i dårlig stand. Parsellene er små og var ment til 
boligformål. Skal det være selvstendig drift på gnr./bnr. 53/1 og 5 bør det nok føres opp et 
nytt hus her. På sikt er det aktuelt at gnr./bnr. 53/1 og 53/1 blir solgt som tilleggsjord til 
nabobruk. Det vil ikke være bruk for bolighus på bruket.   Signe Agathe Brekke bor på 
boligparsell kun få meter fra gnr./bnr. 52/31 og 52/37 og har ikke behov for eie disse 
parsellene i forhold til driften av gnr./bnr. 53/1 og 5.

En finner etter en samlet løsning at deling er forsvarlig i forhold til den avkastning 
driftsenheten kan gi. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en gnr./bnr. 
52/31 og 52/37 fra driftsenheten gnr./bnr. 53/1, 53/5, 52/31 og 52/37 i Eigersund kommune. 

Dette med følgende begrunnelse:
Deling er ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi. Det er ikke bolighus 
på gnr./bnr. 53/1 og 53/5 i Eigersund.   Eiendommene gnr./bnr. 52/31 og 52/37 må legges til 
gnr./bnr. 53/1 og 53/5 i Eigersund som en driftsenhet ved at Signe Agathe Brekke overtar 
eiendommene. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243233 Kart
242420 Søknad om fradeling fra driftsenheten gnr. 52 bnr. 37 og 31

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.08.2012
Lindis Oddny Bjørnemo 
og Signe Agate Brekke

Søknad om fradeling fra driftsenheten gnr. 52 
bnr. 37 og 31

3 X 05.09.2012 Kart

Parter i saken:
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Eiendomsmegler 1 Pb. 190 4379 EGERSUND
Lindis Oddny Bjørnemo Eigesveien 251 4375 HELLVIK
Signe Agathe Brekke Eigesveien 241 4375 HELLVIK











Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :GBR-5/1, GBR-
5/50, FA-V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/1693
Journalpostløpenr.:
12/23000

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
144/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr. 5 bnr. 1 og 50 og ideell 2/4-del av gnr. 5, bnr. 64  - Kjell 
Garpestad  Jr.
  

Sammendrag:
Kjell Garpstad Jr. søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 5/1 
og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund.  Overdrager er Herdis Veshovde og Grete 
Johanne Formo. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Kjell Garpestad Jr. 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund til en avtalt 
pris av kroner 3.500.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Kjell Garpestad Jr. må drive eiendommen på en landbruksmessig forsvarlig måte innen 1 år 
fra overtakelsestidspunkt.  Driveplikten er evigvarende. Driveplikten kan oppfylles ved å leie 
bort jordbruksarealet til et bruk i nærområdet. Det forutsetter at leieavtalen er skriftlig og på 
10 år.  Etter 10 år må jordbruksarealet drives selv eller leies ut for 10 nye år.   Før 
driveplikten begynner å gjelde må jordbruksarealene også nyttes til jordbruksproduksjon.   

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kjell Garpstad Jr. søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 5/1 
og 5/50 og ideell 2/4-del av 5/64 i Eigersund.  Overdrager er Herdis Veshovde og Grete 
Johanne Formo. 

Gnr./bnr. 5/1 og 5/50 har ca. 19,4 dekar fulldyrket jord,  5,9 dekar med innmarksbeite og ca. 
144,8 dekar med annet areal, totalt  ca.  170,1 dekar.  Gnr./bnr. 5/64 er en utmarksparsell på 
ca. 212,5 dekar.  Gnr./bnr. 5/1 og 5/50 eier også andeler i to sameier mellom brukene 5/1, 3, 
8 og 50 på henholdsvis ca. 256,4 dekar og ca. 52,5 dekar.  
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Parsellen på ca. 256,4 dekar består av annet areal. Parsellen på ca. 52,5 dekar består av  
ca. 34 dekar med skog og ca. 18 dekar med annet areal  

Gnr./bnr. 5/1 og 5/50 ligger i et LNF-område både innenfor hensynssone landskap, 
hensynssone friluftsliv og hensynssone landbruk.  På nordsiden av Norda sundet ligger 
sameiet gnr./bnr. 5/1,3 og 8  i et område for båndlegging etter lov om friluftsliv. Sameiet 
gnr./bnr. 5/1, 3, 8 og 50 ligget både innenfor område for båndlegging etter lov om friluftsliv og 
vanlig LNF-område.    

Gnr./bnr. 5/64 ligger i et LNF-område både innenfor hensynssone landskap og hensynssone 
friluftsliv. 

Bebyggelse på konsesjonseiendommen er et våningshus og to sjøboder. Våningshuset er på 
ca. 56 m2 . Våningshuset har enkel standard og det er behov for renovering. 
Sjøboden på Spranget har enkel standard, men er brukbart vedlikeholdt. 
Sjøboden på Norda sundet er har enkel standard og det er behov for renovering.  

Formålet med ervervet er å nytte eiendommen som fritidseiendom og leie ut jordbruksarealet 
til nabo.     

Søker har ikke  praksis eller utdannelse innen jordbruksdrift.   

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak fra landbrukskontoret.  Dette fordi gården er solgt på det åpne 
markedet og salget har vært godt kjent for naboer. Ingen naboer har vist interesse for å 
kjøpe gården som tilleggsjord pga. høy pris.  

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å nytte 
eiendommen som fritidseiendom. Det er ingen planer om å bosette seg på eiendommen og 
ha selvstendig drift med husdyr eller salg av fôr.  Jordbruksarealet på eiendommen skal leies 
ut til nabobruk. 

Eiendommen er liten og kunne egnet seg godt som tilleggsareal til et eller flere nabobruk. Da 
naboer ikke er interessert i å kjøpe eiendommen på grunn av høy pris, er dette likevel en 
uaktuell problemstilling. 

Konsesjonssøker er ikke uskikket til å drive eiendommen.   

Det er mindre enn 25 dekar fulldyrket- og overflatedyrket jord  og mindre enn 500 dekar 
produktiv skog på eiendommen. Dette medfører følgende: Eiendommen regnes ikke som 
odlingsjord, den er ikke gjenstand for prisregulering og det er ikke boplikt på eiendommen. 

En anbefaler at Kjell Garpestad jr. gis konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4-
del av 5/64 i Eigersund.    

Universell utforming:
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Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Kjell 
Garpestad Jr. om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 5/1 og 5/50 og ideell 2/4 -del av 5/64 i 
Eigersund kr.  3.500.000. Dette med følgende begrunnelse *******. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243216 Kart
242827 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 5 bnr. 1, 50 og 64 (2/4)
242828 Diverse vedlegg
244369 Fullmakt (salgsfullmakt)

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.08.2012 Kjell Garpestad
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 5 bnr. 1, 50 og 64 (2/4)

2 I 21.08.2012 Kjell Garpestad
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 5 bnr. 1, 50 og 64 (2/4)

4 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Kart
5 X 12.09.2012 Fullmakt (salgsfullmakt)

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 Postboks 190 4379 EGERSUND
Grete Johanne Formo Solhøgda 3 4017 STAVANGER
Herdis Veshovde Sandbakkveien 20 4370 EGERSUND
Kjell Garpestad Jr. Kråkefjelveien 17 4370 EGERSUND









































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :GBR-60/16, FA-
V60, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/1213
Journalpostløpenr.:
12/23083

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
145/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 60/16 og 60/608 - Inge Andreassen
  

Sammendrag:
Inge Andreassen, født 03.07.1963, søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 60/16 og 60/608  og boligtomten gnr./bnr. 60/487 for kr. 
6.400.000. Overdrager er Olga Vatnamots dødsbo under offentlig skifte v/Jæren tingrett.  
Gnr./bnr. 60/487 er avsatt til boligområde. Det er ikke nødvendig å søke om konsesjon til 
overtakelse av denne eiendommen. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Inge Andreassen 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund kommune. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Inge Andreassen må nytte arealene på eiendommene gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i henhold til 
kommuneplan og reguleringsplan.  Teiger som er avsatt til LNF-formål må drives/skjøttes på 
en landbruksmessig forsvarlig måte. Det settes som betingelse for konsesjon at 4 teiger på 
gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein Helvig og legges til bruket 
gnr./bnr. 60/18 som tilleggsjord. Dette gjelder teig 7 på 4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 
15.810 m2 og teig 17 på 2275 m2. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Inge Andreassen , født 03.07.1963,  søker om konsesjon for overtakelse av 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 60/16 og  60/608 og boligtomten gnr./bnr. 60/487 for kr. 
6.400.000. Overdrager er Olga Vatnamots dødsbo under offentlig skifte v/Jæren tingrett.  

Formålet med ervervet er eiendomsutvikling i tråd med kommuneplan og reguleringsplan.
Arealene han overtar vurderer han som fremtidige områder for næring/boligbygging.  Teiger 
med dyrka jord som ligger innenfor LNF-område skal selges til Svein Helvig. Inge 
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Andreassen overtar ikke bare areal som kan nyttes til næring/bolig. Han overtar også 
gnr./bnr. 60/608 og andre teiger av gnr./bnr. 60/16 som ligger i LNF-områder. Dette er 
hovedsakelig utmarksområder. 

Gnr./bnr. 60/487 er avsatt til boligområde. Det er ikke nødvendig å søke om konsesjon til 
overtakelse av denne eiendommen. 

Harald Kommedal har takstert  eiendommen gnr./bnr. 60/16 og 60/608  06.01.2012  til kr. 
4.786.000.

Driftsenheten gnr./bnr. 60/16 og 60/608 er på totalt 660,7 dekar, hvorav 25,8 dekar fulldyrket 
jord, 35,8 dekar innmarksbeite, 11, 9 dekar med produktiv skog og 587, 2 dekar med annet 
areal. 

Gnr./bnr. 60/608 alene er på totalt 41,6 dekar, hvorav 31,4 dekar innmarksbeite og 10,2 
dekar annet areal. Hele eiendommen gnr./bnr. 60/608 ligger innenfor et LNF-område. 

Gnr./bnr. 60/16 har også andel i et sameie på 338249,9 m2 (LNF-område) sammen med 
gnr./bnr. 60/1, 3, 5, 8, 12, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321. Arealet består av annet areal. 
Gnr./bnr. 60/16 sin eierandel er en ideell 1/14-del. Sameiet ligger som LNF-område. 

Gnr./bnr. 60/16 er delt opp i 17 teiger inkludert sameieteigen. Det foreligger en avtale om at 
Svein Helvig, som eier naboeiendommen gnr./bnr. 60/18 skal overta  4 teiger med fulldyrket 
jord som er avsatt til LNF formål:  teig 7 på 4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 15.810 m2 
og teig 17 på 2275 m2. Det er ikke selvstendig drift på gnr./bnr. 60/18 i dag. Jordbruksarealet 
leies ut til Jan Halvard Aase. 

Teig 1, Teig 2, Teig 3 og Teig 4 har et areal på til sammen 151.562 m2 , hvorav ca. 50.000 
m2 er avsatt som LNF område  og ca. 100.000 m2 som friluftsområde. 
Teig 5 har et areal på ca. 17.590 m2 som er regulert til næring. 
Teig 6 har et areal på ca. 5.548 m2 som er avsatt som friluftsområde (og småbåtanlegg). 
Teig 7 har et areal på ca. 4.824 m2 som er avsatt som LNF – område. 
Teig 8 har et areal på ca. 2.600 m2 som er avsatt til framtidig bolig/forretning i henhold til 
komm.plan/reg. plan.
Teig 9 og Teig 10 Har et areal på ca. 102 m2 som er avsatt til næring i henhold til 
kommuneplanen. 
Teig 11 har et areal på ca. 562 m2 som er avsatt som LNF- område i henhold til 
kommuneplanen.
Teig 12 har et areal på ca. 15.810 m2 som er avsatt som LNF-område i henhold til 
kommuneplanen.
Teig 13 har et areal på ca. 338.249 m2 som er avsatt som LNF-område på kommuneplanen. 
(sameie)
Teig 14 har et areal på ca. 193.404 m2 som er avsatt som LNF- område. 
Teig 15 har et areal på ca. 209.544 m3 som er avsatt som LNF-område. 
Teig 16 har et areal på ca. 15.493 m2 som er avsatt som LNF-område. 
Teig 17 har et areal på ca. 2275m2 som er avsatt som LNF område. 

Ca. 17,7 dekar av gnr./bnr. 60/16 er avsatt til næringsvirksomhet på kommuneplanens 
arealdel, ca. 2,6 dekar er avsatt til framtidig sentrumsformål (bolig/forretning), ca. 105,5
dekar er friluftsområde og  ca. 493,3 dekar er avsatt til LNF-område. I tillegg kommer et 
sameie på ca. 338 dekar som ligger i et LNF-område.  

For området avsatt til næringsvirksomhet  på kommuneplanen foreligger det reguleringsplan 
for industriområde på Hellvik vedtatt 29.10.1970. Ca. 17,7 dekar av gnr./bnr. 60/16 er 
regulert til næring. 
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Et område på ca. 5,5 dekar avsatt til LNF-område på kommuneplanen er på reguleringsplan 
for Småbåthavn på Hellvik gnr./bnr. 60/16 vedtatt 10.05.2006 i kommunestyret og mindre 
vesentlig endring vedtatt i milljøutvalget 15.06.2010 avsatt til 5 dekar med offentlig friområde 
og ca. 0,5 dekar med småbåtanlegg. 

Et område på ca. 2,6 dekar avsatt til sentrumsformål på kommuneplanens arealdel er 
regulert til bolig/forretning i reguleringsplan for Hellvik Sentrum vedtatt 19.09.2007. 

Av den fulldyrka jorda på totalt 25,8 dekar på gnr./bnr. 60/16, er ca. 4,7 dekar regulert til 
industri  og ca. 2,5 dekar til bolig.  Svein Helvig skal overta den fulldyrka jord som er avsatt til 
LNF-formål dvs. 18,6 dekar.  

Inge Andreassen overtar også 42 festetomter. Noen ligger med egne gnr./bnr., mens andre 
har festenr. og hører til gnr./bnr. 60/16. Alle festetomtene er avsatt til boligområde på 
kommuneplanen og ligger innenfor reg. plan for Silkjemyre ,felt 1 og 4, på Hellvik vedtatt 
18.06.1979. 

Inge Andreassen overtar også som nevnt gnr./bnr. 60/487 på 111,9 m2. Det er ikke en 
festetomt. Den ligger så vidt innenfor reguleringsplan for Silkjemyre avsatt til boligområde. 
På kommuneplanens arealdel er den også avsatt til boligområde. Denne eiendommen er 
ikke konsesjonspliktig. 

Naboer som grenser inntil gnr./bnr.  60/16 og 60/608  eller som har felles utmark med 
gnr./bnr. 60/16 har fått melding om salg eiendommen. Ingen av disse har vist interesse for å 
kjøpe eiendommen. 

Det er ikke så mange aktive bruk igjen nær sentrum av Hellvik.  Følgende bruk har 
selvstendig drift:   Marianne Netland Skåra (gnr./bnr. 59/1,2 og 4), Hans Petter Helland 
(gnr./bnr. 58/5), Arne Dirdal (gnr./bnr. 58/4) og  Jan Harald Salvesen som forpakter (gnr./bnr. 
60/8). Disse har ikke fått melding om omsøkte konsesjon.  Dette fordi det er vanlig praksis at
kun nabobruk får tilsendt brev om en konsesjonssak. 

Leif-Erik Skåra og Marianne Netland Skåra har i brev av 20. august 2012 likevel vist  
interesse for å kjøpe den fulldyrka jord på gnr./bnr. 60/16.  Eiendommen gnr./bnr. 59/1,2 og 4 
ligger ca. 1 km fra gnr./bnr. 60/16. De ønsker mer vinterfôr, da tilgangen til egenprodusert 
vinterfôr er begrenset.  Marianne Netland Skåra og Leif-Eirik Skåra overtok hjemmebruket til 
Marianne Netland skåra,  gnr./bnr. 59/2 og 4, i 2009. 25.05.2012 kjøpte de gnr./bnr. 59/1 
som tilleggsjord. Gnr./bnr. 59/1,2 og 4 har ca. 106 dekar fulldyrket jord, 194 dekar med 
innmarksbeite og 1126 dekar med utmark. Pr. 31.07.2012 var det 8 melkekyr, 12 ungdyr,  81 
vinterfôra sau over 1 år, 98 lam under ett år, 100 minktisper og 88 revetisper på bruket.    

En viser også til brev av 28.04.2012 fra Marren båtforening. Marren båtforening er redd 
salget av gården gnr./bnr. 60/16 skal medføre til at de kan miste båthavna. De ønsker at 
båthavna holdes utenfor ved godkjenning av konsesjon. Marren båtforening ønsker å kjøpe 
båthavna til takst.  

Konsesjonssøker Inge Andreassen eier fra før gnr./bnr. 60/64 (fritidsbolig) og 60/383  (bolig)  
i Eigersund.    

En viser også til tilleggsuttalelse fra Advokat Olav Todnem av 3.9.2012. Her kommenteres 
verdi av ulike teiger. Han mener det er arealene som er avsatt til annet enn landbruk som 
trekker prisen opp. Advokat Olav Todnem kommer også inn på hva som skal skje med den 
dyrka marka på eiendommen gnr./bnr. 60/16.  Han mener det ble skapt en forventning om at 
konsesjon ville bli gitt dersom dyrka jord ble solgt som tilleggsjord til nabobruk. Han mener at 
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dersom dyrka jord blir overtatt av Svein Helvig  så vil det bli en hensiktsmessig arrondering
og en god landbruksmessig løsning. Hvis konsesjonsmyndighetene skulle komme til at Svein 
Helvig ikke kan få overta teig 7, 11, 12 og 17 , så er Svein Helvig åpen for at Leif –Eirik 
Skåra kan overta teig 7, 11 og 12, og at han selv kan beholde teig 17.    

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Naboer har fått melding om omsøkte 
konsesjonssak. Dette fordi en var noe i tvil om omsøkte konsesjonssak ga en god nok 
landbruksmessig løsning. 

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet og sikrer 
landbrukets produksjonsarealer.  

Formålet med ervervet av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 er for Inge Andreassen å drive 
eiendomsutvikling av arealene som avsatt til bolig og næring. Han håper også at  teig 16 kan 
bli avsatt til boligområde i framtiden. Inge Andreassen har drevet med eiendomsutvikling i 
mange år.  Det må være greit i henhold til konsesjonsloven at han overtar områder som er 
avsatt bolig/næring. Inge Andreassen overtar også gnr./bnr. 60/608 og noen 
utmarksparseller avsatt til LNF formål. Dette beste hadde vært om disse teigene  ble lagt 
som tilleggsareal til et eller flere nabobruk. Da ingen naboer ønsker å kjøpe disse marginale 
parsellene er det for så vidt greit om disse overtas av Inge Andreassen. 

Ingen naboer har vist interesse for å kjøpe hele konsesjonseiendommen eller deler av denne 
som er avsatt til landbruk. Leif-Erik Skåra og Marianne Netland Skåra som eier bruket 
gnr./bnr. 59/1,2 og 4 som ligger ca. 1 km fra gnr./bnr. 60/16 har i brev av 20. august 2012 
derimot  vist  interesse for å kjøpe den fulldyrka jord på gnr./bnr. 60/16.  De ønsker å kjøpe 
de 4 teigene som Svein Helvig skal overta. Spørsmålet her er om en skal legge vekt på god 
arrondering eller de som har sitt yrke i landbruket.  En må også vurdere om de som ønsker 
tilleggsjord har behov for  tilleggsjord.  Svein Helvig sin overtakelse av de 4 parsellene, teig 
7,11,12 og 17 gir en svært god arrondering. Svein og Elly Karin Helvig eier gnr./bnr. 60/18 
som grenser inntil teig 11,12 og 17 og ligger kun ca. 15 meter fra teig 7.  Svein Helvig leier ut 
jordbruksarealene på sitt bruk. Det har han tenkt å fortsette med. Han vil også leie ut 
jordbruksarealene på de 4 teigene av gnr./bnr. 60/16 som han overtar. 

Leif-Erik Skåra og Marianne Netland Skåra har aktiv drift på bruket med sauehold, 
ammekuproduksjon og pelsdyrhold.  De kjøpte tilleggsjord i 2012. Marianne Netland Skåra 
arbeider på bruket på heltid. De vurderer å øke ammekutallet på bruket. 
Hvis en ser på arealet de disponerer i forhold til det dyretallet de har dag så har de imidlertid  
mer enn nok med grovfôr både til vinterfôr og beite.    

Både Svein Helvig og Leif-Erik Skåra og Marianne Netland Skåra er skikket til å drive 
parsellene.    

En skal legge stor vekt på at det er inngått en frivillig avtale med Svein Helvig.     

Men hensyn på god arrondering, at  Leif-Erik Skåra og Marianne Netland Skåra
Ikke har bruk for jordbruksarealet til nåværende drift, og at det er inngått en frivillig avtale, så 
anbefaler en at teigene selges til Svein Helvig. 

Driftsenheten gnr./bnr.  60/16 og 60/608 har  ca. 25,8 dekar fulldyrket jord. I utgangspunktet 
skal det være prisvurdering av eiendommer som har mer enn 25 dekar fulldyrket og 
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overflatedyrket jord.  Da deler av den fulldyrka jorda på gnr./bnr. 60/16, er avsatt til  
industri/næring (4,7 dekar) og til bolig (2,5 dekar) så skal det likevel ikke gjøres en 
prisvurdering av eiendommen.    

En anbefaler at det gis konsesjon som omsøkt og at det settes som betingelse for konsesjon 
at 4 teiger på gnr./bnr. 60/16, på totalt 23.571 m2 avstås og selges til Svein Helvig i henhold 
til avtale. Dette er teig 7 på 4824m2, teig 11 på 562m2, teig 12 på 15.810 m2 og teig 17 på 
2275 m2.

En viser til brev fra styret i Marren båtforening av 28.4.2012. Marren båtforening ønsker å
kjøpe båthavna. En finner det ikke rett i å nytte konsesjonsloven her til gripe inn i 
eiendomsretten, og sette vilkår om at båthavna skal avstås til Marren bårforening. Dette må 
være av privatrettslig sak. Marren båtforening må selv ta kontakt med eier av gnr./bnr. 60/16
og 60/608 for en finne en fornuftig løsning på videre drift av båtforeningen.      

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Inge 
Andreassen om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 60/16 og 60/608 i Eigersund. Dette med 
følgende begrunnelse:  ************. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
234801 Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 60 bne. 16 - offentlig versjon
234802 Kopi av kjøpekontrakt datert 26.03.12
234803 Kopi av salgsprospekt utarbeidet av EiendomsMegler1
234804 Kopi av verditakst datert 06.01.12
234805 SLF- 259B - skjema med selger og kjøpers underskrift
234806 Brev fra EiendomsMegler1 til Inge Andreassen datert 27.01.12
234807 Avtale mellom Inge Andreassen og Svein Hellvig
242723 Vedr. konsesjonsbehandling på gnr. 60 bnr. 16
242726 Vedr. salg av gnr. 60 bnr. 16 på Hellvik
243192 Tilleggsuttalelse til konsesjonssøknad - gnr. 60 bnr. 16 i Eigersund kommune
243382 Oversiktskart
243384 Gårdskart
243386 Flyfoto
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 28.04.2012 Marren båtforrening Vedr. konsesjonsbehandling på gnr. 60 bnr. 16

1 I 21.05.2012
Kluge Advokatfirma 
Stavanger

Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 60 bnr. 
16

2 I 21.05.2012
Kluge Advokatfirma 
Stavanger

Søknad om konsesjon til erverv av gnr. 60 bne. 
16 - offentlig versjon

3 U 03.08.2012

Thor Ingvard  
Hegrestad; 
Ruth Mikalsen; 
Josefine og Sigurd 
Fredriksen; 
Håkon Sverre 
Tengesdal; 
Gunnar Berntsen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Birger Assersen; 
Harry Assersen; 
Helga  Åshild 
Hegrestad; 
Tordis Johanna Omland; 
Trend Eiendom AS; 
Hans Magne Hansen; 
Jørn og Torill Johanne; 
Kjetel  Vatnamot; 
Tom Vassvik; 
Gunnar Tengesdal; 
Tom Magne Tengsareid; 
Kjell Meisland; 
John Jakobsen; 
Lars Henriksen; 
Glenn Karlsen; 
Johnny Karlsen; 
Ingrid Theodine 
Kvalbein

Melding om salg av gnr. 60 bnr. 16, gnr. 60 bnr. 
608 og gnr. 60 bnr. 487 i Eigersund

5 I 30.08.2012
Marianne og Leif Erik 
Skåra

Vedr. salg av gnr. 60 bnr. 16 på Hellvik

6 I 03.09.2012
Kluge advokatfirma 
Stavanger

Tilleggsuttalelse til konsesjonssøknad - gnr. 60 
bnr. 16 i Eigersund kommune

11 I 03.09.2012
Kluge Advokatfirma 
Stavanger

Tilleggsuttalelse til konsesjonssøknad gnr. 60 
bnr. 16

8 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Oversiktskart
9 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Gårdskart
10 X 05.09.2012 WorkCentre 7428 Flyfoto

Parter i saken:
            

Advokat Olav Todnem Kluge Advokatfirma 
Stavanger

4066 STAVANGER



















































































































































































































































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/237
Arkivsaksnr.:
11/148
Journalpostløpenr.:
12/20784

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
146/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5  
1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr 60 bnr 237 mfl. Endringen er tidligere 
behandlet som en forespørsel av PTU. Denne eiendommen ligger i en del av en eldre 
eksisterende reguleringsplan som ikke er ferdig bygd ut. Rådmannen vurderer at det vil 
kunne være fornuftig å se på denne delen av reguleringsplanen på nytt, men da se på en 
helhetlig tilnærming som omfatter alt som ikke er bebygd enda dvs. den øvre delen. Dette 
tilsier at planen med fordel bør gjennomgås og gis en samlet endring der også nytt 
lekeplassareal kan få en funksjonell plassering i boligområdet. Rådmannen anbefaler at 
forslag til reguleringsendring blir lagt ut i tråd med vedtaket.  

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

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:

Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer:

1. Eksisterende boligeiendom 60/234 innlemmes i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
M-157/11 Vedtak:

Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsarbeid for å endre del av reguleringsplan 
Hellvik-felt 3 med hensikt å få en annen arrondering av arealbruken:

- Legge til rette for enebolig på 60/237 og rekkehus/eneboliger i rekke i den øvre delen av 
reguleringsplanen som ikke er utbygd. 

- Regulert lekeplass erstattes av 2 sandlekeplasser innforbi det regulerte området på min. 
25 m2 og der det er hensiktsmessig kan lekeplasser ev. slås sammen.

- Regulert veg i den øvre delen bl.a. over 60/69 kan tas helt eller delvis vekk dersom en kan 
finne en annen og mer fornuftig adkomstløsning.

- Gnr. 60 og bnr. 257 og 256 må sikres adkomst i planen.
- Planområde fastsettes endelig på oppstartsmøte.
- Dette skal fremmes som en privat reguleringsendring
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Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr. 60 bnr. 237 – Ærfuglveien  hvor en 
ønsker å regulere til boliger. 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 

sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan
Området er i gjeldende kommuneplan vist som 
eksisterende byggeområde for bolig. I 
reguleringsplan for felt 3 på Hellvik vedtatt i 1976 er 
eiendommen regulert til adkomstveg, felles 
lekeplass og bolig. 

Denne er aldri blitt gjennomført og en vurderer 
derfor at en kan se på planen på nytt.
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3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

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

Private merknader
5. Tonning Egge  Merknad D
6. Fredrik Undheim  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Det varsles mulig 
innsigelse til mulig 
boligtomt i LNF-område da 
dette er i strid med 
kommuneplanen. 

 Det må legges vekt på 
gode uteoppholdsarealer 
med gode sol- og 
støyforhold. 

 Prinsippene bak universell 
utforming må legges til 
grunn både i forhold til 
bygninger og 
uteoppholdsareal. Dette 
bør sikres i 
reguleringsbestemmelsen
e. 

 Man minner om ROS-
analyse og 
planbeskrivelse. 

 Det må tas hensyn til
sefrak-registrert 
bygningsmiljø nordøst for 
planområdet. Det må tas 
nødvendig hensyn til dette 
bygningsmiljøet ved 
oppføring av nybygg som 

E

E

E

E

O

Rådmannen viser til at dette må 
bero på en misforståelse da 
arealet som er vist  i 
kommuneplanen og gjeldende 
reguleringsplan ikke stemmer 
overens. Samtidig er dette en 
gjeldende reguleringsplan som 
kommuneplanen ikke går foran. 
Reguleringsplanens 
arealavgrenwsning og arealbruk 
gjelder således og det er derfor 
ikke konflikt mellom kommuneplan 
og reguleringsplan.
Dette er ivaretatt i fremlegg til 
reguleringsplan så langt en kan se 
jfr. At dette er innarbeidet i 
bestemmelsene.
En viser her til tiltakshavers 
gjennomgang og der deler kan 
ivareta dette og deler vil være 
vanskelig pga. terrenget. En viser 
her også til egen bestemmelse i 
forhold til tilgjengelighet.

Viser til at det er vedlagt en ROS-
analyse. av tiltakshaver.

Det sefrak-registrerte 
bygningsmiljøet ligger i minste 
avstand 50 meter fra K1. Det er 
inntatt en reguleringsbestemmelse 
som ivaretar hensynet til 
naboskapet.
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grenser til den gamle 
bebyggelsen.

2. Statens Vegvesen  Forholdet til myke 
trafikanter må vurderes og 
beskrives. 
Reguleringsplanen må 
tilrettelegge for interne 
gangveger. Boligfeltets 
kontakt med skole, 
idrettsområde, tettsteds 
sentrum og andre 
målpunkt må beskrives. 
Støysituasjonen bør 
vurderes og ivaretas i 
reguleringsbestemmelsen
e.

O Forholdet til myke trafikanter er 
beskrevet, også i forhold til nevnte 
målpunkter. Det er vurdert ikke å 
være behov for intern 
gangvegforbindelse gjennom 
området. Korteste avstand til fv.44 
er ca.270 meter, hvilket innebærer 
at man her ikke har et 
trafikkstøyproblem i følge 
tiltakshaver. Avstanden til fv.67 er 
kortere, men her er det mange 
mellomliggende hus som gir 
skjerming.

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

Private merknader
4. Tonning Egge  Forutsetter at viste areal 

på 60/69 og 60/234 
innlemmes i planområdet.

J Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. Fremlegg til vedtak.

5. Fredrik Undheim   Forutsetter at  
reguleringsendringer må 
innebære fortsatt atkomst 
med kjørevei til Undheims 
hytteeiendom.

N Slik planforslaget er vist fra 
tiltakshaver er det ikke 
kjøreadkomst frem til eiendommen 
i reguleringsplanforslaget. Det er i 
planforslaget vist gangadkomst 
frem til eiendommen over 60/42. 
Planen vil således fremdeles vise 
en adkomst fra kommunal veg og 
frem til eiendommen, men da i 
form av gangveg. En vurderer at 
dette vil ivareta mulighet for 
adkomst til eiendommen på en 
tilfredsstillende måte.  Det er ikke 
en optimal løsning, men en har i 
denne saken valgt å prioritere 
boligtomten fremfor kjøreveg. 

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter et areal på ca. 6,7 daa. Planområdet er innskrenket en del i vest i 
forhold til varslet planområde som utgjorde ca.10 daa.

Det finnes 2 hytteeiendommer tilgrensende planområdet i vest. Disse var opprinnelig med i 
varslet planområde. 

Foruten hageareal består området av mark med noe småskog. Søndre del av planområdet 
faller mot sørvest ned mot Ærfuglveien. Øvre del utgjør et platå på kotehøgde ca. 37-40. 
Området er grunnlendt. Det er solrikt og ikke spesielt vindutsatt. Bolighuset på 60/237 er det 
eneste bolighus innenfor det innskrenkede planområdet. I tillegg finnes det et par 
uthus/garasjer. Eiendommen 60/237 er orientert mot Ærfuglveien, mens områdene for øvrig 
har atkomst fra Flåtenveien som er regulert til gangveg i gjeldende reguleringsplan.
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planforslaget har følgende arealbruk: 

OMRÅDER
Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Frittliggende boligbebyggelse
Konsentrert boligbebyggelse
Lekeplass

3,54
2,11
0,10

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur

Kjøreveg, offentlig
Kjøreveg, felles
Gang-/sykkelveg

0,65
0,24
0,04

SUM: 6,68

5.1 Eksisterende og ny 
bebyggelse
Innforbi planområdet er det 
i dag etablert 1 bolighus. 
De resterende arealene er 
ikke bebygd i tråd med 
reguleringsplanen. 

Veger/trafikk

Regulert forbindelse 
mellom området som 
sokner til Ærfuglveien og 
platået er foreslått brutt i 
planforslaget. 

Platået utløses 
atkomstmessig ved en 
offentlig veg tilknyttet 
Marraveien. Dette er i 
prinsippet samme veg som 
i gjeldende plan 
(Rudleveien), men 
innkortet med ca.100 
meter. Vegen avsluttes i 
kryss med Flåtenveien. 
Denne vegen gir atkomst 
for områdene K1 og B1 i 
planforslaget. 

Områdene B2 og B3 
utløses fra Ærfuglveien 
med en felles privat veg 
med 3 meters bredde og 
stigningsforhold 1:6. 
Foruten eksisterende 
bolighus på 60/237 
betjener denne 

atkomstvegen ny tilrettelagt bolig nordvest på eiendommen, samt framtidig ny bolig på 
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60/441. I tillegg gir vegen atkomst ut av planområdet til tilgrensende hytteeiendom. Også 
eiendommen 60/254 får en atkomstmulighet denne vegen i følge tiltakshaver. Siden den 
direkte kjøreveg til gnr. 60 bnr. 257 er tatt vekk er denne erstattet med en gangveg over gnr. 
60 bnr. 42.

Bebyggelse
K1 kan bygges ut med konsentrert småhusbebyggelse, dvs. rekkehus eller kjedehus. Det må 
legges vekt på tilpasning til naboskapet med det sefrak registerte bygningsmiljøet i 
verneklasse B som ligger ca. 50 meter fra K1 i nordøstlig retning. B1 gir rom for 2 
boligtomter. B2 og B3 gir rom for 2 nye boliger i tillegg til eksisterende bolighus.

Forhold for barn/unge

Tidligere regulert lekeplass er i det nye planforslaget vist som to sandlekeplasser. Det er lagt 
inn en felles sandlekeplass i felt K1 og en tilgrensende B2/B3. En vurderer at dette vil  Disse 
erstatter en større felles lekeplass i gjeldende reguleringsplan. Avstand til skole, 
idrettsanlegg og andre aktuelle målpunkter i området er som i gjeldende plan. Det er god og 
trafikksikker gangvegforbindelse til skolen som ligger innenfor en gangavstand på ca.0,5 km.

Natur/landskap

Inngrep i natur/landskap blir om lag som i gjeldende reguleringsplan, men inngrepet til 
vegbygging blir likevel noe redusert.

Tekniske forhold
Området er tilrettelagt med ledningsnett for vann og avløp. 

Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner i frisiktsoner.

5.5  Byggelinjer
Byggelinjer er vist i planen.

5.6 Energibruk
Baseres på strøm og vedfyring, varmepumpe vurderes av den enkelte kjøper

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

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m.  Mulige uønskede 
hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv 
konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket 
hendelse er delt i: 

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 
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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

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

Andre ulykkespunkter – frisikt/fortau x 1 1

Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Adkomstvegen til B2 og B3 er svært bratt, men en viser til at det er en privat adkomstveg. 
ÅDT vil bli svært lav. En er ikke gjort kjent med andre forhold. For de andre delene K! og B1 
er adkomsten tilfredsstillende.

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

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

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

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 Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Avfallsbehandling a 1 1 Grønn

Ingen kjente.

6. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at begge lekeplasser vil kunne utformes universelt. I område B1 vil det 
terrengmessig være mulig å bygge hus der forskriftenes tilgjengelighetskrav er ivaretatt. I K1 
vil det være naturlig å legge til rette for toetasjes rekke-/kjedehus med liten grunnflate. Man 
kan derfor ikke oppnå at alle hovedfunksjonene får plass på inngangsnivået. 

B2 og B3 er bratte områder med 1:6 stigning som om lag tilsvarer Motalabakken i Egersund. 
Denne vil kreve  oppfølging ved vanskelige kjøreforhold. Denne adkomstveien er privat og vil 
således ikke være kommunens ansvar. Ved detaljprosjektering kan det være mulig på begge 
de to nye tomtene å oppfylle tilgjengelighetskravet fra biloppstillingsplass fram til 
inngangsplan med alle hovedfunksjoner

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL

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

Dette er ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte.

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, støv og forurensning

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

Det er gjennomført støymåling og den ligger i gul sone som gjør at støytiltak må vurderes og 
dette er innarbeidet i fremlegg til vedtak.

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
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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 
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. 

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
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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

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

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 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
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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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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 .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

=

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 Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 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.

11.11 Forhold til naboer

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Forhold til naboer x 1 1 Grønn .

Kjøreadkomsten til gnr. 60 bnr. 257 er tatt ut av planen og er erstattet med en gangveg over 
gnr. 60 bnr. 42. Regulert forbindelse mellom Rudleveien/Flåtenveien og Ærfuglveien er 
fjernet. Slik forbindelse finnes ikke med nåværende opparbeidelse av området.

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

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”. 

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”.

Kommunen ønsker at det inngås utbyggingsavtale for område, spesielt K1 og B1 da disse 
ikke er utbygd med offentlig adkomst i dag.

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 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. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.
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14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 – Ærfuglveien 5 legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
1. Reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger- 1. gangsbehandling  

dkt

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.01.2011
Byggeservice Egersund 
AS

Forespørsel om reguleringsendring til boligformål 
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5

2 U 29.03.2011

Aase Mellemstrand; 
Tonning Egge; 
Oddvar Johnsen; 
Lars Frode Andreassen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Knud Tore Knudsen; 
Kjell Tråsavik; 
Helèn Fredriksen 
Hegdal; 
Harald Asche; 
Hans Magne Hansen; 
Fredrik Undheim; 
Erik Magnus Hellvik; 
Eigersund kommune; 
Berit Marie Reke; 
Anne Gunn Strandberg; 
Alfred Heine 
Andreassen; 
BR-reprsentanten; 
Miljøavdelingen; 
Felles brukerutvalg; 
Helge Waage; 

Forespørsel om reguleringsendring ny bolig på  
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5 - endring fra 
lekeplass til bolig
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

5 I 29.07.2011 Berit Marie Reke
Innspill til reguleringsendring, ny bolig gnr. 60 
bnr. 237, Ærfuglveien 5

4 I 05.08.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. reguleringsendring fra lekeplass til bolig 
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5

6 I 05.08.2011 Frode Andreassen
Merknader til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237 
- Ærfuglveien 5

9 I 05.08.2011
Knud Tore Knudsen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Tonning Egge

Merknader til reguleringsendring - bolig gnr. 60 
bnr. 237,  Ærfuglveien 5

7 I 07.08.2011
Unni og Oddvar 
Johnsen

Uttalelse til reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 
237,  Ærfuglveien 5

8 I 08.08.2011 Fredrik Undheim
Merknader til forespørsel om reguleringsendring 
gnr. 60, bnr. 237 - Ærfuglveien 5

11 U 12.09.2011

Aase Mellemstrand; 
Tonning Egge; 
Oddvar Johnsen; 
Lars Frode Andreassen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Knud Tore Knudsen; 
Kjell Tråsavik; 
Helèn Fredriksen 
Hegdal; 
Harald Asche; 
Hans Magne Hansen; 
Fredrik Undheim; 
Erik Magnus Hellvik; 
Eigersund kommune; 
Berit Marie Reke; 
Anne Gunn Strandberg; 
Alfred Heine 
Andreassen

Varsel/informasjon om befaring

12 I 20.09.2011
BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring ny 
bolig på gnr. 60 bnr. 237 - endring av lekeplass til 
bolig

13 I 06.01.2012 Prosjektil Areal AS
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 60 bnr. 237 m.fl.

15 I 24.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237 
m.fl. - del av felt 3, Hellvik

16 I 03.02.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid gnr. 60 bnr. 237 m.fl. - del av 
felt 3, Hellvik

14 X 06.02.2012
Prosjektil Areal AS; 
Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  
Ærfuglveien 5

18 I 27.03.2012 Rune Enoksen
Forespørsel veddr. reguleringssak bolig gnr. 60 
bnr. 237,  Ærfuglveien 5

17 U 28.03.2012 Rune Enoksen
Videre saksgang reguleringsendring - bolig gnr. 
60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5

19 I 06.07.2012 Prosjektil Areal AS Reguleringsplan Ærfuglvn. 5 - filer til kommunen

20 I 06.07.2012 Prosjektil Areal AS
Privat forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 60 
bnr. 237 m.fl. - del av felt 3
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Parter i saken:
            

Alfred Heine 
Andreassen

Marraveien 17 4370 EGERSUND

Anne Gunn Strandberg Ærfuglveien 6 4375 HELLVIK
Berit Marie Reke Bandyveien 2 4021 STAVANGER
Eigersund kommune
Erik Magnus Hellvik Ærfuglveien 3 4375 HELLVIK
Fredrik Undheim Kolheivegen 18 B 4340 BRYNE
Hans Magne Hansen Asserveien 4375 HELLVIK
Harald Asche Bruveien 6 4024 STAVANGER
Helèn Fredriksen 
Hegdal

Ravnefjellveien 3 4370 EGERSUND

Kjell Tråsavik Ærfuglveien 4 4370 EGERSUND
Knud Tore Knudsen Flåtenveien 37 4375 HELLVIK
Kurt Jarle Berntsen Marraveien 22 4375 HELLVIK
Lars Frode Andreassen Ærfuglveien 7 4370 EGERSUND
Oddvar Johnsen Ærfuglveien 9 4375 HELLVIK
Tonning Egge Flåtenveien 35 4375 HELLVIK
Aase Mellemstrand Ærfuglveien 5 4375 HELLVIK
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1. gangs behandling i planutvalget
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2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

Planens begrensning

Formålsgrense
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Regulert tomtegrense

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse

Omriss av planlagt bebyggelse

Hellvik, Eigersund kommune.

Lekeplass

Veg

Gang/sykkelveg

Eiendomsgrense som skal oppheves

Bebyggelse som inngår i planen

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse
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Frisikt

Frisiktlinje
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :GBR-8/124, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/3274
Journalpostløpenr.:
12/13370

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
147/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, 
Svanavågen, Hovland. Pålegg.
  

Sammendrag:
Tiltakshaver fikk i 2010 avslag på søknad om tillatelse / dispensasjon for å utvide / bygge om 
en hytte. Vedtaket ble påklaget, men Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Likevel er det 
blitt utført betydelige søknadspliktige tiltak på hytta. Det er tidligere forhåndsvarslet pålegg 
om å tilbakeføre hytta til tidligere utseende og omfang. Det anbefales nå at det vedtas et slikt 
pålegg, samtidig som man vedtar dagbøter dersom pålegget ikke etterkommes innen gitt 
frist.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak foreligger, 
ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra fristens utløp 
til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist kan 
pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak 18.08.09:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-139/09 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Margot Marie Nodland, 
plan - og bygningsloven og reguleringsplan for Svanavågen og finner, jamfør pbl. § 7, 
at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis 
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dispensasjon fra reguleringsplan og plan -og bygningsloven som omsøkt. Søknaden 
avslås. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Svanavågen Industriområde, 
Eigerøy og plan og bygningslovens §§ 70.2 (avstandsbestemmelsen) og 17.2 
(byggeforbud i 100- metersbeltet).

Miljøutvalget behandlet en klage 23.03.10:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-034/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage opp mot bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, tillatelser som er gitt til tiltak på fritidsboliger 
i nærområdet, samt  merknader fra naboer/gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at:

1. Henvisningen til reguleringsplan for Industriområde Svanavågen var ikke riktig, 
men denne feilen har ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket i 
Miljøutvalget 18.08.09 anses derfor ikke som ugyldig.

2. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
søknaden ble avslått.

3. Klagen tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95, jf §§ 7, 17-2 og 70 nr 2, 
jf. Reguleringsplan for Fiskarvik.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klagen som ble behandlet av Miljøutvalget 23.03.10 ble avgjort av Fylkesmannen i Rogaland 
01.02.11. Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Kommunens vedtak av 18.08.09 ble 
stadfestet. 

29.08.11 gjennomførte byggesakssjefen en besiktigelse av området. Det ble da konstatert at 
det foregikk byggearbeider på eiendommen, som etter byggesakssjefens syn var 
søknadspliktige tiltak. 30.08.11 skrev byggesakssjefen brev til tiltakshaver og krevde stans i 
ulovlig byggearbeid med umiddelbar virkning. I samme brevet ble det forhåndsvarslet en 
tvangsmulkt på kr 50.000,- dersom ytterligere arbeid ble utført uten tillatelse. Det ble samtidig 
forhåndsvarselet et overtredelsesgebyr på kr. 9.100,-. Tiltakshaver fikk klageadgang på dette 
vedtaket. 

05.09.11 sendte tiltakshaver en e-post til kommunen at de beklager det ulovlige 
byggearbeidet. De bekrefter at de skulle tatt kontakt med kommunen for informasjon og 
rettledning. De spør hva som er søknadspliktig, samt hva de kan gjøre for å rette opp 
eventuelle feil.

06.09.11 svarte byggesakssjefen på e-posten. 

22.09.11 sendte advokat Espen Andersen e-post til kommunen på vegne av tiltakshaver. 
Advokaten ber om svar på hva kommunen mener bør tilbakeføres. Han bekrefter at 
arbeidene er stanset. 14.10.11 skriver byggesakssjefen brev til adv. Andersen der det står at 
fra byggesakssjefen er tilbakemeldingen at bygningen må tilbakeføres til det utseende den 
hadde før de søknadspliktige tiltakene ble iverksatt. 
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09.11.11 sendte tiltakshaver inn noen skisser av hytta og ønsket kommentar. Terrassen mot 
sjøen er ikke med på disse skissene. Ber om kommentar før de fortsetter ombyggingen.

18.11.11 svarte byggesakssjefen på e-post at skissene mangler mål, dessuten er ikke 
grunnmuren med på skissene. Det ble opplyst at byggesak også trenger plantegninger som 
viser rominndeling, dører og vinduer i hver etasje. Alle tegningene må være målsatt.

07.01.12 skriver tiltakshaver brev til kommunen. I brevet står det at etter at de hadde søkt om 
dispensasjon for på- og ombygging av hytta og fått avslag på det, startet de restaurering av 
hytta. Bygningens tilstand viste seg å være mye verre enn forventet:

 På grunnmuren var det hull og sprekker flere steder, slik at det lakk vann 
gjennom muren. Grunnmuren sto på stein som var lagt oppå mold. Det var 
derfor nødvendig å lage en ny mur utenfor den eksisterende i gavlendene. På 
langsidene sto mesteparten av den gamle hytta på søyler (betongklatt på 
mold). Her ble søylene byttet ut med mur og vegger.

 Da de tok av kledningen, var det meste av reisverket helt råttent. De viser til 
vedlagte bilder. Utbedringer på reisverket var altså helt nødvendig for å bli 
kvitt sopp og andre råteskader, slik at de kunne få et solid reisverk og slik at 
inneklimaet kunne bli levelig.

Til tross for disse nødvendige utbedringene, er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta, skriver tiltakshaver.
De har behov for livsløpsstandard / universell utforming av hytta. Dette innebærer at alle 
”hovedrom” inkludert bad og ett soverom er plassert på samme plan.
Terrassen er i tillegg trukket helt ut til veien, slik at man kan komme inn i hytta uten å måtte 
gå i trapper. Under terrassen vil de da få nødvendig lagringsplass for diverse utstyr de har i 
forbindelse med virksomheten sin på kaien deres.
De nevner videre at de har fått tillatelse til å legge inn kloakkledning med kum og pumpe. 
Dette er installert.
Når det gjelder eventuell verdiøkning på hytta, så er det ifølge tiltakshaver tinglyst en heftelse 
på eiendommen angående dette.
De mener at utbedringene som er gjennomført var helt nødvendige når man tar i betraktning 
hyttas elendige tilstand. De søker derfor om at deler av det arbeidet som er utført på hytta får 
dispensasjon til å beholdes, slik det fremgår av nye tegninger.

20.01.12 svarer byggesakssjefen med e-post at man har mottatt tegninger, men ønsker et 
møte med tiltakshaver for å snakke om videre saksgang / krav om ny søknad. 

03.02.12 ble det gjennomført et møte mellom Arne Haugland og saksbehandler. I dette 
møtet fikk vi overlevert noen fotografier som viser hytta før ombygging. Det ble videre 
orientert fra saksbehandlers side om at enten må hytta tilbakeføres til slik den var før de 
søknadspliktige arbeidene ble utført, eller så må det sendes inn en ny søknad. Ettersom en 
tidligere søknad er avslått, bør en ny søknad være vesentlig forskjellig fra den søknaden som 
er avslått for å øke sannsynligheten for at en ny søknad skal bli innvilget.

18.02.12 sendte tiltakshaver en e-post til ordføreren i Eigersund. I denne e-posten skriver 
han at de hatt fått negativt svar på søknad om utbedringer på en gammel hytte. Han mener 
at de er dårlig behandlet og forskjellsbehandlet i denne saken. Derfor håper de på en 
samtale med ordføreren om saken. Ordføreren svarer på e-posten 21.02.12. I svaret 
konstaterer ordføreren at saken har vært behandlet to ganger i Miljøutvalget, siste gang som 
klagesak, samt at klagesaken er avgjort av Fylkesmannen. Ordføreren finner det derfor ikke 
riktig å gå inn i saken på nytt. 

26.02.12 sender tiltakshaver ny e-post til ordføreren der de takker for at ordføreren så på 
deres sak. I e-posten skriver de at da de i 2008 søkte om en ubetydelig utvidelse av hytten, 
hadde en nabo på gnr. 8, bnr. 128 fått dispensasjon fra reguleringsplanen til å bygge på sin 
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hytte. Dette gikk Miljøstyret enstemmig inn for, og Fylkesmannen hadde ingen merknader, 
ifølge tiltakshaver. De mener at de 6 hyttene i Svanavågen bør behandles likt selv om de 
ligger i forskjellige reguleringsplaner. De nevner at de leier ut 14 båtplasser, samt at det er 
en del båter som ligger i vinteropplag på kaien. De mener derfor at det er en form for næring, 
og de har siden de kjøpte eiendommen i 2006 skattet for dette til Eigersund kommune. De 
føler at alle andre enn de får tillatelse, og dette er frustrerende.

22.03.12 sendte byggesakssjefen forhåndsvarsel om pålegg til tiltakshaver. Bygnings-
myndighetene er etter plan- og bygningsloven forpliktet til å følge opp overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
I brevet står det blant annet: 
De valgte på tross av avslaget på søknaden å utføre søknadspliktige arbeider på hytta, som 
ifølge opplysninger vi har fått fra Dem bl.a. har medført at fasaden er flyttet 0,5 m mot sjøen 
og 1,5 m i motsatt ende. I tillegg er tidligere innhukk nå bygget inne.
Byggesakssjefen forhåndsvarslet om at han vurderer å fremme en sak der det kan bli fattet 
vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere utseende og omfang innen 6 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangs-
mulkt inntil et pålegg om tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 300,- per kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Et eventuelt vedtak vil være hjemlet i plan-
og bygningsloven § 32. Tiltakshaver fikk frist til 20.04.12 med å uttale seg til forhånds-
varselet..

Det har nå gått 3 måneder siden møtet ble avholdt. Kommunen har ikke mottatt noen ny 
søknad og heller ikke en erklæring om når hytta vil være tilbakeført til tidligere utseende / 
omfang. Tiltakshaver har heller ikke kommentert forhåndsvarselet av 22.03.12.

Saksbehandlers vurderinger:
De overleverte fotografiene av hytta fra 2007 dokumenterer på en god måte hvordan hytta så 
ut før de søknadspliktige tiltakene ble igangsatt.

Neste steg for bygningsmyndighetene blir nå å følge opp saken med pålegg om å tilbakeføre 
bygningen til det utseende den hadde før de ulovlige byggearbeidene ble igangsatt.

Som det fremkommer ovenfor har tiltakshaver opplyst at hytta er forlenget med 1,5 m + 0,5 
m. I tillegg er tidligere innhukk bygget inne. Disse opplysningene står klart i strid med det 
som fremkommer i brevet fra tiltakshaver 07.01.12:
”Til tross for disse nødvendige utbedringene er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta.

Det anbefales at hjemmelshaver pålegges å tilbakeføre hytta til det utseende og det 
omfanget som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble igangsatt. Fristen for dette bør 
settes til 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

Det anbefales også at det vedtas å ilegge tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per 
kalenderdag etter at fristen er ute og inntil pålegget er etterkommet.

Universell utforming:
Ikke krav i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Eventuelle dagbøter tilfaller Eigersund kommune. Dette faktum er ikke vektlagt i 
saksforelegget.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å sende inn en søknad om 
tillatelse til tiltak for en noe mindre bygning enn den som ble avslått i Miljøutvalget 18.08.09, 
innen 01.12.12. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 
. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189078 Stans i ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Hovland
189473 Fotografier 29.08.11 gnr. 8 bnr. 124
209571 Angående restaurering av hytte i Svanavågen gnr. 8 bnr. 124
209572 Foto
209573 Kartutsnitt
209574 Fasadetegninger
209575 Plantegninger
209576 Snitt- tegning
221816 Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. Forhåndsvarsel om pålegg.
227800 Tidligere hytte.pdf
104127 Reg bestemmelser Fiskarvik.pdf
104128 Reg plan Fiskarvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 07.08.2008 Margot Marie Nodland Søknad om rammetillatelse gnr. 8 bnr. 124

2 U 04.09.2008 Margot Marie Nodland
Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse gnr. 
8 bnr. 124
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4 U 10.06.2009 Margot Marie Nodland Varsel(Informasjon om befaring
5 I 23.06.2009 Margot Marie Nodland Vedrørende miljøutvalgets vedtak, gnr.8 bnr.124

6 U 03.07.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak - Tilbygg 
gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, Hovland

8 I 23.08.2009 Margot Marie Nodland
Vedr. tilbygg på gnr. 8 bnr. 124 - spørsmål vedr. 
riktig reguleringsplan

10 X 26.08.2009 Dag Kjetil Tonheim
Vedrørende reguleringsplan brukt i 
saksbehandling - søknad om rammetillatelse 
gnr.8 bnr.124

9 U 07.09.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - søknad 
om oppføring av tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot 
Marie Nodland, Hovland

12 U 18.01.2010
Roar Pedersen; 
SørVest Holding AS; 
Aarstad eiendom AS

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, 
Hovland

13 I 27.01.2010 Aarstad Eiendom AS
Vedr. klage tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Nodland, Hovland

14 I 01.02.2010 Egersund Group
Merknader til Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland

15 U 29.03.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
klage på miljøutvalgets vedtak om avslag på 
søknad om tilbygg/dispensasjon, gnr. 8 bnr. 124, 
Margot Marie Nodland, Hovland. Endelig 
avgjørelse.

16 I 01.02.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på byggesak - tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

17 U 30.08.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Stans i ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

19 I 11.10.2011 Adv. Espen Andersen
Melding om at ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 
124 er stanset

20 U 14.10.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Adv. Stokkeland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Arne og Margot Marie 
Nodland, Hovland. Anmodning om møte.

22 I 09.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Oversendelse av skisser gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland

23 U 18.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Vedr. hytteskisser gnr. 8 bnr. 124

24 I 07.01.2012 Arne Haugland
Angående restaurering av hytte i Svanavågen 
gnr. 8 bnr. 124

25 I 18.02.2012 Arne Haugland
Avslag vedr. søknad om restaurering av hytte i 
Svanavågen gnr. 8 bnr. 124

26 U 21.02.2012 Arne Haugland
Svar vedr. henvendelse vedr. avslag på søknad 
gnr. 8 bnr. 124

27 I 01.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Ytterligere informasjon vedr. gnr. 8 bnr. 124 -
Svanavågen

28 I 15.03.2012 Kari Myklebust
Merknader til byggestopp av hytte i Fiskarvik gnr. 
8 bnr. 124

29 I 15.03.2012 Ingvar Merknader til byggestopp på hytte gnr. 8 bnr. 124

30 U 22.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

32 I 16.05.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Søknad om tillatelse til tiltak, restaurering av 
fritidsbolig samt innbygging av svalgang gnr. 8 
bnr. 124

33 U 10.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Vedr. tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 
bnr. 124
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Parter i saken:
            

Sørensen & Skjefrås 
DA Adv. Stokkeland

Postboks 264 4379 EGERSUND

Bjørg Karin Olsen Kattavikveien 8 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jan Eivind Hovland Steinbakken 50 4370 EGERSUND
Kristi Konowsen Nyåsveien 18 4370 EGERSUND

TIL Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Lyngveien 15a 4352 KLEPPE

Marine Technologies 
LLC Norsk avd.

Hovlandsveien 44 4370 EGERSUND

Roar Pedersen Vakthusveien 5 4158 BRU
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

SørVest Holding AS Svanavågen 4370 EGERSUND
Aarstad eiendom AS Postboks 111 4379 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Margot Marie Nodland og Arne Haugland

Lyngveien 15a
4352 KLEPPE

Vår ref.: 11/23535 / 08/3274 / GBR-8/124, FA-L42 Dato: 30.08.2011

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /

Gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Hovland. Stans i ulovlig byggearbeid.

Saken gjelder:
Miljøutvalget vedtok i møte 18.08.09, sak 139/09, å avslå søknaden om rammetillatelse / 
dispensasjon til å bygge til hytta på gnr. 8, bnr. 124. Vedtaket ble påklaget av Dem. Klagen ble 
behandlet i Miljøutvalget 23.03.10, der utvalget ikke fant å gi klager medhold. Klagen ble deretter 
oversendt til Fylkesmannen i Rogaland som i vedtak av 01.02.11 stadfestet Miljøutvalgets vedtak 
av 18.08.09. De har således ingen tillatelse til å utføre søknadspliktige tiltak på eiendommen. 

Byggesakssjefen gjennomførte en besiktigelse av eiendommen 29.08.11 og konstaterte da at det 
pågår byggearbeider på eiendommen, som etter byggesakssjefens syn er søknadspliktige tiltak. 

De har allerede søkt om tillatelse til et lignende tiltak, men denne søknaden er avslått. 

Da man fra kommunens side anser det for sannsynlig at det vil bli utført ytterligere arbeid på 
eiendommen, pålegges De med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-4 å stanse de ulovlige 
byggearbeidene med umiddelbar virkning. Ifølge samme paragraf kan slikt pålegg gis uten at det 
kreves forhåndsvarsel. Pålegget vil kunne følges med forelegg som kan få virkning som 
rettskraftig dom.

For å sikre at pålegget om øyeblikkelig stans i arbeidet blir fulgt, blir De herved forhåndsvarslet 
om at byggesakssjefen vurderer å ilegge en tvangsmulkt på kr 50.000,- dersom ytterligere arbeid 
utføres uten tillatelse. Hjemmel for dette finnes i plan- og bygningslovens § 32-5. 
Byggesakssjefen har ved fotografier tatt fra offentlig sted dokumentert hvilke arbeider som er 
utført per 29.08.11. 

De forhåndsvarsles samtidig om at det vurderes å ilegge Dem et overtredelsesgebyr for det 
arbeidet som allerede er utført. Gebyret er skjønnsmessig satt til kr 9.100,- og vil være hjemlet i 
plan- og bygningslovens § 32-8.



Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
347/11 Byggesakssjefen delegert 30.08.2011

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, gjøres følgende vedtak:

1. De pålegges med dette å stanse ethvert søknadspliktig arbeid på eiendommen. 

2. Dersom det utføres ytterligere søknadspliktige arbeider, vil De bli ilagt en tvangsmulkt på 
kr 50.000,-.

3. Ettersom arbeidet er utført uten at tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger, vil De 
bli ilagt et overtredelsesgebyr på kr 9.100,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-4, 32-5 og 32-8, jf. § 20-1.

Klageadgang:
De har klagerett på vedtakets punkt 1 og uttalerett til vedtakets punkt 2 og 3.
Vedtakets punkt 1 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.

Uttalefristen for vedtakets punkt 2 og 3 settes til 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til 
Deres adresse. Når uttalefristen er ute vil vedtak bli fattet.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

































EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Margot Marie Nodland og Arne Haugland

Lyngveien 15a
4352 KLEPPE

Vår ref.: 12/9676 / 08/3274 / GBR-8/124, FA-L42 Dato: 22.03.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. Forhåndsvarsel om pålegg.

Vi viser til tidligere kontakt i saken.

Bygningsmyndighetene er etter plan- og bygningsloven § 32-1 forpliktet til å følge opp 
overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Miljøutvalget vedtok i møte 18.08.09, sak 139/09, å avslå søknaden om rammetillatelse / 
dispensasjon til å bygge til hytta på gnr. 8, bnr. 124. Vedtaket ble påklaget av Dem. Klagen 
ble behandlet i Miljøutvalget 23.03.10, der utvalget ikke fant å gi klager medhold. 
Fylkesmannen i Rogaland vedtok 01.02.11 at Miljøutvalgets vedtak av 18.09.09 ble 
stadfestet.

De valgte på tross av avslaget på søknaden å utføre søknadspliktige arbeider på hytta, som 
ifølge opplysninger vi har fått fra Dem bl.a. har medført at fasaden er flyttet 0,5 m mot sjøen 
og 1,5 m i motsatt ende. I tillegg er tidligere innhukk nå bygget inne.

30.08.11 sendte byggesakssjefen etter befaring ordre om stans i ulovlig byggearbeid. Det ble 
gitt klageadgang på dette vedtaket. Vi har ikke mottatt klage.

De sendte en e-post til kommunen 05.09.11, der De beklager, samt opplyser at De tydeligvis 
skulle tatt kontakt med seksjon byggesak for informasjon og rettledning. De spør hva som er 
søknadspliktig og hva De kan gjøre for å rette opp feilen.

06.09.11 sendte saksbehandler en e-post til Dem der det fremkommer at bygget slik det 
fremstår i dag er vesentlig forskjellig fra det bygget som er registrert i våre arkiver. Det vises 
til plan- og bygningsloven § 20-1 som viser hvilke tiltak som er søknadspliktige. De tiltakene 
som nevnes i e-posten er på- og tilbygginger, samt fasadeendringer.

Advokat Espen Andersen skriver i en e-post 22.09.11 at han bistår Dem, samt at det i e-post 
til saksbehandler er beklaget det som har skjedd, og at De ønsker å ordne opp i forholdene. 
Det anmodes om en gjennomgang med kommunen når det gjelder hva kommunen mener 
må tilbakeføres. Det opplyses om at arbeidet er blitt stanset etter at kravet om stans ble 
mottatt 05.09.11.  
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Ved brev av 14.10.11 skriver byggesakssjefen til adv. Andersen at fra seksjon byggesak sin 
side er tilbakemeldingen at bygningen må tilbakeføres til der utseende den hadde før de 
søknadspliktige tiltakene ble iverksatt. Vi la til grunn at det finnes fotografier i familiens eie 
som viser hvordan bygningen så ut før endringene. Byggesakssjefen skriver videre at man i 
et eventuelt møte ikke kan signalisere andre synspunkter enn det som fremkommer i brevet, 
men dersom det likevel var viktig for Dem å gjennomføre et møte med seksjon byggesak, 
ville vi selvfølgelig sette av tid til et slikt møte.

09.11.11 mottok vi på e-post noen enkle skisser av hytta for kommentar. På disse 
tegningene er terrassen mot sjøen tatt bort.

Ved e-post fra saksbehandler 18.11.11 svarer vi at skissene mangler mål og dessuten var 
ikke grunnmuren med på skissene. Vi etterlyste også plantegninger som viste 
rominndelingen, dører og vinduer i hver etasje, også de målsatt.

07.01.12 sendte De inn en redegjørelse angående ”restaurering av hytte”. I dette brevet 
fremkommer det at ”Til tross for disse nødvendige utbedringene er det viktig å merke seg at 
bredde, høyde samt takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta.” Disse opplysningene 
står i motstrid til de opplysningene om utvidelse av grunnflaten som vi mottok i møtet 
03.02.12. Brevet er vedlagt fotografier av skadet bygning, situasjonsplan fra 2008, nye 
tegninger fra 03.01.12.

Ved e-post fra saksbehandler 20.01.12 til Dem bekrefter vi at reviderte tegninger er mottatt. 
Vi skriver videre at vi ønsker et møte for å gå gjennom de nye tegningene og for å snakke 
om videre saksgang / krav om ny søknad. Vi ba om at De tok med fotografier som viser hytta 
før endringene ble foretatt.

03.02.12 ble det gjennomført et møte mellom Arne Haugland og saksbehandler. I dette 
møtet fikk vi overlevert noen fotografier som viser hytta før ombygging. Det ble videre 
orientert fra saksbehandlers side om at enten må hytta tilbakeføres til slik den var før de 
søknadspliktige arbeidene ble utført, eller så må det sendes inn en ny søknad. Ettersom en 
tidligere søknad er avslått, bør en ny søknad være vesentlig forskjellig fra den søknaden som 
er avslått for å øke sannsynligheten for at en ny søknad skal bli innvilget.

Det har nå gått 6 uker siden møtet ble avholdt. Vi har ikke mottatt noen ny søknad og heller 
ikke en erklæring om når hytta vil være tilbakeført til tidligere utseende / omfang.

Forhåndsvarsel om pålegg.
Som vi skrev innledningsvis, kan ikke byggesakssjefen overse en slik overtredelse av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 

De forhåndsvarsles herved om at byggesakssjefen vurderer å fremme en sak der det kan bli 
fattet vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere utseende og omfang innen 
6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en 
tvangsmulkt inntil et pålegg om tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 300,- per kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Et eventuelt vedtak vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32.

Før en slik sak fremmes for Planteknisk utvalg, gis De anledning til å uttale Dem til dette 
forhåndsvarselet innen 20.04.12. Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, 
postboks 580, 4379 Egersund.
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Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
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E-post:

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
148/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS, Rundevollsveien. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at byggesakssjefen på delegert fullmakt den 19.06.12 ga tillatelse til å bygge aktuell 
veg, er vedtaket påklaget av Kluge Advokatfirma på vegne av Menigheten Samfundet. I 
klagen fremkommer det at trafikk- og parkeringssituasjonen allerede i dag er for dårlig i 
området, at stigningen på veien blir større enn det reguleringsbestemmelsene tillater, at 
reguleringsplanen er beheftet med vesentlige mangler og at avkjørsel til skolen blir forverret.

Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kluge Advokatfirma på vegne av Menigheten 
Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, 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 vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg godkjente i møte 12.06.12, sak 92/12, utbyggingsavtalen mellom 
Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling AS.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 19.06.12, sak BMD 254/12, ga byggesakssjefen på delegert fullmakt tillatelse til omsøkt 
tiltak; opparbeidelse av vei og overvannsledninger på den aktuelle strekningen. Tillatelsen 
ble gitt på visse betingelser. Brevet med tillatelsen er datert 21.06.12.
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Den 03.07.12 klaget Kluge Advokatfirma på vedtaket av 19.06.12. Det fremkommer ikke i 
klagen hvem advokatfirmaet klager på vegne av, men de sendte den 04.06.12 inn merknader 
til søknad om tillatelse til tiltak på vegne av Menigheten Samfundet, så vi legger til grunn at 
det er denne menigheten som er advokatfirmaets oppdragsgiver også for klagen. I brevet av 
03.07.12 krever advokatfirmaet utsatt virkning av vedtaket.

I klagen skriver advokatfirmaet at de viser til sitt brev av 04.06.12, der de påpekte forhold 
som tilsier at det omsøkte tiltaket måtte avslås. De kan ikke se at disse forholdene er vurdert 
ved kommunens behandling av søknaden. Disse anførslene opprettholdes. I klagen nevnes 
enkelte momenter og de viser til brevet av 04.06.12 for en mer utfyllende redegjørelse av de 
enkelte punkter. De bemerker at ingen av de momenter som er tatt opp fra deres side i 
nevnte brev, er kommentert eller vurdert i kommunens vedtak.

Trafikk- og parkeringssituasjonen i dag.
Krysset med Fv. 44 er i dag dårlig utformet og trafikkfarlig skriver klager. Gjeldende 
regulering legger opp til en trafikkøkning i krysset, uten at disse forholdene forbedres, skriver 
advokatfirmaet. De skriver videre at i tillegg er parkeringssituasjonen i området særdeles 
anstrengt og at dette ikke blir rettet opp verken ved tiltaket eller reguleringsplanen som ligger 
til grunn for dette.

Forholdet til reguleringsplanen.
Advokatfirmaet viser til at tiltaket ikke er i tråd med reguleringsbestemmelsenes § 6.1 om at 
veien skal opparbeides i samsvar med Statens vegvesen sine vegnormaler. Ifølge disse 
normalene skal stigningsgraden være mellom 5 og 8 %. Dette overskrides vesentlig i 
omsøkte tiltak. Tiltaket er derfor ifølge klager avhengig av dispensasjon. Klager påpeker at 
slik dispensasjon ikke er omsøkt eller gitt. De kan ikke se at denne mangelen er rettet opp 
ved at det i punkt 7 i tillatelsen henvises til statens vegnormaler. Tegningene som ligger til 
grunn for tillatelsen viser at vegnormalene ikke er oppfylt, ifølge klager. Klager konkluderer 
med at tillatelsen er i strid med reguleringsplanen og derfor ugyldig.

Forberedelse av reguleringsplanen.
Klager påpeker at i forbindelse med gjeldende reguleringsplan er det ikke foretatt en 
nærmere analyse av de trafikale konsekvenser av tiltaket, og virkningen på omgivelsene. 
Dette forhold er ikke rettet opp ved byggesaksbehandlingen ifølge klager.

Klager skriver at konsekvensene av tiltaket derfor ikke er utredet før tillatelse til 
gjennomføring er gitt. Dette mener klager er en saksbehandlingsfeil. Klager viser til at ikke 
bare forvaltningsloven, men også lov om folkehelsen og opplæringslovens bestemmelser 
tilsier at det ikke bør gis tillatelse før konsekvensene av en ny veg er avklart, og vurdert opp 
mot virkningene for skolebarna i forhold til dette regelverket. Klager viser videre til at det ikke 
er prosjektert noen støyskjerming mot skolen eller kirken. Når det ikke foreligger 
trafikkberegninger, er det vanskelig å ta stilling til om dette er nødvendig eller ikke, for å 
ivareta de krav som følger av lovgivningen. Klager mener at manglene ved 
saksbehandlingen er så vidt grove at vedtaket må oppheves etter forvaltningslovens § 41, 
ettersom man ikke kan se bort fra at vedtaket hadde blitt et annet, dersom disse forholdene 
hadde vært utredet på forhånd. De viser til punkt 4 i sitt brev av 04.06.12.

Avkjøringer.
Klager viser til punkt 5 i sitt brev av 04.06.12. Det fremgår ikke av søknaden hvordan dagens 
atkomst for rullestol til skolen og administrasjonsdelen skal opprettholdes. De viser til at 
skolen er omfattet av krav om universell utforming. Klager påpeker at dette forhold ikke er 
berørt i verken søknaden eller kommunens vedtak. Dette er en feil ved vedtaket som kan 
medføre ugyldighet, skriver klager.
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Utsatt iverksettelse (klagers merknader).
Klager skriver at ettersom det foreligger så vidt omfattende og alvorlige mangler ved 
vedtaket, vil det være uheldig om tiltaket ble iverksatt før klagen over vedtaket er 
ferdigbehandlet. De viser til at det verken foreligger dispensasjon for fravik fra vegnormalene, 
eller en tilstrekkelig utredning av tiltakets konsekvenser for trafikksikkerhet og støy og annen 
forurensning i nærområdet. På denne bakgrunn ber de om at det gis utsatt iverksettelse av 
vedtaket inntil klagen er behandlet, jf. forvaltningslovens § 42. Dersom kommunen ikke tar 
begjæringen til følge, ber de om at begjæringen straks oversendes til Fylkesmannen i 
Rogaland til behandling. Brevet av 04.06.12 som det refereres til, er vedlagt 
saksutredningen. 
Fylkesmannen finner i skriv datert 10.08.12 ikke grunnlag for å gi klagen på vedtaket av 
21.06.12 oppsettende virkning.

Larsen & Bjørkeland AS sine merknader til klagen.
I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble søker som motpart gitt anledning til å 
uttale seg til klagen. I brev av 09.07.12 skriver Larsen & Bjørkeland AS at klagen i hovedsak 
omtaler forhold som burde vært avklart i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen. 
De mener at klagen bærer preg av å være en ”omkamp” angående veien, og de mener at 
klagen må avvises. 

Larsen & Bjørkeland skriver at før de startet arbeidet med tekniske planer, hadde de flere 
befaringer med Samfundet, samt kirkevergen i Eigersund, for å se på hvordan de kunne 
tilpasse veien for at ulempene skulle bli minst mulig for naboene. Den første planen de fikk 
utarbeidet, hadde en stigning på 12,4 %, mens stien / veien ned til gravplassen til Samfundet 
var på 25 %. For å bedre adkomsten til gravplassen, har Larsen & Bjørkeland kjøpt areal av 
naboer langs Rundevollsveien, og flyttet veien noe vekk fra gravplassen. Dette har medført 
at veien er blitt kortere, og stigningen har dermed økt til 14,5 %. Bakken ned til gravplassen 
har derimot fått redusert stigningen, og er nå på 13,5 %. Larsen & Bjørkeland er uenig med 
klager som mener at veien ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan. De skriver at 
reguleringsplanen viser hvor veien skal starte og ende, og stigningen mellom disse punktene 
kan de ikke gjøre så mye med. De har foretatt noen mindre justeringer for å gjøre forholdene 
bedre for Samfundet, skriver de. Når det gjelder punkt 2.4 om avkjørsler, så vil disse ifølge 
Larsen & Bjørkeland være tilnærmet like som de er i dag. De avslutter med at detaljer må 
avklares på befaringer underveis.

Utsatt iverksettelse (saksgang).
Byggesakssjefen avslo i brev av 11.07.12 anmodningen om utsettende virkning av vedtaket. 

Klager tok spørsmålet om utsettende virkning av vedtaket opp med Fylkesmannen i 
Rogaland, som på oppfordring fikk tilsendt sakens dokumenter elektronisk 08.08.12. Det 
foreligger nå svar fra Fylkesmannen, datert 10.08.12. Her skriver Fylkesmannen at han ikke 
finner å gi vedtaket av 21.06.12 oppsettende virkning. Det står videre i brevet at slik saken er 
opplyst, er det ikke umiddelbart sannsynlig at klagen vil føre fram. Fylkesmannen skriver 
også at han ikke kan se at reguleringsplanen er beheftet med slike feil at den ikke er gyldig 
eller må omgjøres. 

Reguleringsplanen.
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Kommunestyret 31.05.10, sak 030/10. I forbindelse 
med saksbehandlingen av reguleringsendringen ble bl.a. støyforholdene ved Samfundet 
skole drøftet. I planvedtaket fremkommer det krav om at det ved søknad om byggetillatelse 
skal foreligge støyvurdering utarbeidet av fagkyndig for strekningen langs Samfundet skole.
Slik støyvurdering ble utarbeidet av Sinus AS 31.05.11.
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Planvedtaket ble ikke påklaget.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager representerer part i saken. Klagen er innkommet innen klagefristen. Klagen tas derfor 
opp til behandling.

I den delegerte saken av 19.06.12 fremkommer det at det er kommet i merknader fra nabo 
Menigheten Samfundet. Innholdet i merknadene er ikke kommentert ut over dette.

Trafikk- og parkeringssituasjonen i dag.
Kysset med Fv. 44 inngår ikke i verken reguleringsendringen fra 2010 eller i søknaden om 
tillatelse til tiltak. Begge starter ca. 20 m fra kjørebanekanten på Fv. 44. Forholdene i dette 
krysset er kommentert av Statens vegvesen i høringsuttalelsen i forbindelse med at 
planforslaget lå ute til offentlig ettersyn. I rådmannens merknader til uttalelsen fra vegvesenet 
fremkommer det at det nevnte krysset omfattes av en annen reguleringsplan. Man la derfor 
til grunn at reguleringsendringen i 2010 ikke medfører vesentlige endringer i 
trafikksituasjonen, som ikke har vært kjent tidligere. Det vises bl.a. til at man ved 
reguleringsendringen hadde tatt planmessige grep for å ta hensyn til skolen bl.a. ved at det 
er foreslått å flytte innregulert gangvei fra kirkegårdens område og legge den langs skolens 
område, redusere veibredden m.v. Kommunen anbefaler at krysset blir tatt opp ved seinere 
regulering hvor anbefalingene fra vegvesenet blir vurdert. Vegvesenet har ikke påklaget 
planvedtaket.

Påstanden fra klager om at krysset med Fv. 44 er farlig viser ikke igjen i vegvesenets 
ulykkesstatistikk for politianmeldte trafikkulykker. I tiden fra januar 2000 til og med 1. kvartal 
2010 var det 3 trafikkulykker i nærheten av krysset. I 2000 ble en syklist lettere skadet da 
han ble påkjørt av en bil noen meter sør for krysset. Syklisten kjørte fra fortau eller gang-
sykkelveg og krysset kjørebanen. I 2005 ble en fotgjenger lettere skadet da han ble påkjørt i 
gangfeltet nord for krysset. I 2008 ble en fotgjenger alvorlig skadet da han ble påkjørt i 
gangfeltet nord for krysset. Ingen av disse ulykkene synes å ha noe med trafikk til eller fra 
Skarpabråtet eller Storevollsveien å gjøre.

Parkeringssituasjonen i området hører ikke hjemme i behandlingen av en vegtrasé som er i 
tråd med gjeldende reguleringsplan.

Forholdet til reguleringsplanen.
Den formuleringen i reguleringsbestemmelsenes § 6.1 som klager viser til er: ”Kjørevei K1, 
K2 og K3 skal opparbeides som vist i planen og ellers være i samsvar med Statens 
Vegvesens vegnormal.” Denne formuleringen ser det ut for at klager tolker slik at alle forhold 
ved de tre nevnte vegene skal utformes i samsvar med vegvesenets vegnormal. Klager viser 
også til at det innebærer at vegen ikke kan ha stigning over 5 – 8 %. 

Når det i bestemmelsen står at de nevnte vegene skal opparbeides som vist i planen og 
ellers være i samsvar med Statens vegvesens vegnormal (saksbehandlers understrekning), 
må det være grunn til å tro at Kommunestyret har ment at vegnormalen skal gjelde der den 
kan oppfylles ut fra den traseen som er vist i planen. Dersom man mente at alle forhold som 
er nevnt i vegnormalen skulle tilfredsstilles (også stigningsforholdene), ville det vært mer 
hensiktsmessig å formulere seg slik: ”…. vist i planen og i tillegg være i samsvar med ….”. 
Lengden på den omsøkte vegstrekningen av K1, er ca. 158 m fra Rundevollsveien til ca. 20 
m fra Fv. 44. Høydeforskjellen mellom de 2 endepunktene er om lag 16,1 m. Dersom man la 
denne strekningen i en bein linje i vertikalplanet, ville stigningen på hele strekningen blitt 10,2 
%, noe som altså er høyere enn vegvesenets anbefalte maksimale stigning på atkomstveier i 
boligstrøk, med fartsgrense 30 km/t (vegtype A1). Dersom siterte reguleringsbestemmelse 
skulle tolkes slik at også stigningsforholdet på vegen skulle holde seg innenfor vegvesents 
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anbefaling i vegnormalen, ville det altså ikke være mulig å bygge denne veien. Det nevnes 
også at dersom man minimaliserte stigningen ved å legge den nye veien i rett linje i 
vertikalplanet – istedenfor det som er foreslått med å følge dagen veihøyde i området ved 
skolen – ville veibanen ved skolen komme 2,5 m – 3,0 m høyere enn dagens kjørebane. 

Saksbehandler tolker bestemmelsen i punkt 6.1 slik at veien skal bygges slik planen viser, og 
for øvrig skal vegnormalen følges. Det er da ikke behov for dispensasjon fra bestemmelsen.

Avkjørsler:
Som det fremkommer i tilsvaret fra Larsen & Bjørkeland, legges det opp til at atkomsten til 
skolen skal bli tilnærmet som i dag. Dersom dette punktet ikke følges opp, bør Menigheten 
Samfundet ta dette opp med tiltakshaver og evt. kommunen. 

Der atkomsten til skolen er, er det ifølge godkjente tegninger ikke planlagt noe heving av 
kjørebanen, men kjørebanen og fortauet kommer litt nærmere menighetens bygninger enn i 
dag. Saksbehandler kan ikke se at atkomstforholdene for skole og kirke blir vesentlig 
forringet som følge av at vegen bygges.

Utsatt iverksettelse.
Her vises det til opplysningene om at kravet om utsatt iverksettelse er avslått, og at 
Fylkesmannen i Rogaland støtter denne beslutningen.

Universell utforming:
Universell utforming er ivaretatt ved at atkomstforholdene til menighetens bygninger ikke blir i 
strid med regelverket for universell utforming.

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 Kluge Advokatfirma på vegne av Menigheten 
Samfundet, sammenholdt med merknadene fra Larsen & Bjørkeland AS, 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 vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Vedtaket i sak BMD 254/12 den 19.06.12, kunngjort ved brev av 21.06.12, oppheves.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, jf. forvaltningsloven 
§§ 28-36, jf. reguleringsplan for gnr. 12, bnr. 2 og gnr. 13 bnr. 27 – Terlandstykket med 
veiforbindelse Storevollsveien / Rundevollsveien.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
234853 Tillatelse til tiltak for vei og mur, gnr. 13 bnr. 509 m.fl
235287 Godkjente tegninger
239426 Klage over tillatelse til oppføring veg og mur på gnr. 13 bnr. 509

233463
Søknad om oppføring av ny veiforbindelse mellom Rundevollsveien og FV 44 -
merknader fra Menigheten Samfundet

237790 Kommentarer til klage - oppføring av ny vei gnr. 13 bnr. 509

237814
Avslag på anmodning om utsatt iverksetting av klage - Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  -
Larsen & Bjørkeland AS, Rundevollsveien

242252 Anmodning om utsatt iverksetting av vedtak
242285 Reg bestemmelser Terlandsstykket.pdf
242286 Reg plan Terlandsstykket.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 02.03.2012
Eigersund kirkelig 
fellesråd

Vei mellom Rundevollsveien og riksvei 44 -
uttalelse

5 I 11.04.2012 Menigheten Samfundet
Klage på nabovarsel - anlegg av vei gnr. 13 bnr. 
12

6 I 04.06.2012 Kluge Advokatfirma DA
Søknad om oppføring av ny veiforbindelse 
mellom Rundevollsveien og FV 44 - merknader 
fra Menigheten Samfundet

1 I 04.06.2012
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Søknad om tillatelse i ett-trinn - vei og mur gnr. 
13 bnr. 509

3 I 04.06.2012 Larsen & Bjørkeland AS Signerte ansvarsretter vei ved kirkegården
2 I 05.06.2012 Larsen & Bjørkeland AS Støyrapport, ny vei Rundevollsveien, Fv 44

7 U 21.06.2012
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Tillatelse til tiltak for vei og mur, gnr. 13 bnr. 509 
m.fl

8 X 21.06.2012 Godkjente tegninger
10 U 25.06.2012 Kirkevergen i Eigersund Svar vedr. ny vei Rundevollsveien til Årstaddalen

9 I 25.06.2012 Kirkevergen i Eigersund
Ny vei Rundevollsveien til Årstaddalen - klagen 
trekkes

11 I 03.07.2012 Kluge Advokatfirma DA
Klage over tillatelse oppføring vei og mur gnr. 13 
bnr. 509 m.fl.-  begjæring om utsatt iverksettelse

15 I 03.07.2012 Kluge Advokatfirma DA
Klage over tillatelse til oppføring veg og mur på 
gnr. 13 bnr. 509

12 U 06.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Klage på tillatelse til tiltak, vei og mur gnr.13 bnr. 
509 - Rundevollsveien

13 I 09.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Kommentarer til klage - oppføring av ny vei gnr. 
13 bnr. 509

14 U 11.07.2012 Kluge Advokatfirma DA
Avslag på anmodning om utsatt iverksetting av 
klage - Vei og mur gnr. 13 bnr. 509  - Larsen & 
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Bjørkeland AS, Rundevollsveien

16 U 08.08.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av saksdokumenter

19 I 10.08.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Anmodning om utsatt iverksetting av vedtak

17 I 13.08.2012 Kluge Advokatfirma DA
Vedrørende utbygging vei og mur gnr. 13 bnr.. 
509 - Larsen & Bjørkeland as

Parter i saken:
            
SØK Byggmestrene Larsen 

& Bjørkeland as
Gamle sokndalsvei 38 4370 EGERSUND

TIL Byggmestrene Larsen 
& Bjørkeland as

Gamle sokndalsvei 38 4370 EGERSUND

N Eigersund kirkelig 
fellesråd

Damsgårdsgt. 4 A 4370 EGERSUND

P Kluge Advokatfirma DA Postboks 1548 Vika 0117 OSLO
N Menigheten Samfundet Postboks 425 4379 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS

Gamle sokndalsvei 38
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/17797 / 12/1239 / GBR-13/509, FA-L42 Dato: 21.06.2012

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

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

Tillatelse til tiltak for vei og mur, gnr. 13 bnr. 509 m.fl  

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. Søknaden 
gjelder opparbeidelse av vei og overvannsledninger på eiendommen gnr. 13 bnr. 509 m.fl.
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra Menigheten samfunnet 
og Egersund kirkelige fellesråd.
Plantekniks utvalg godkjente i møte den 12.06.12 som sak PTU-92/12 utbyggingsavtale 
mellom Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling AS. Da vegen skal overtas av 
Eigersund kommune etter fullføring må arbeidet utføre i nær dialog med veg og 
utemiljøsjefen. 
Tiltaket er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og en tillatelse kan derfor gis.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Terlandsstykket med veiforbindelse
Storevollsveien/Rundevollsveien, vedtatt av kommunestyret 31.05.2010. Omsøkt areal er i
planen regulert til Trafikkområder kjøreveg og gangveg.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
254/12 Byggesakssjefen delegert 19.06.2012

Reguleringsbestemmelsene forutsetter:  

§ 6.1 Kjørevi K1, K2 og K3:
Kjørevei K1, K2 og K3 skal opparbeides som vist i planen og eller være i samsvar med Statens 
vegevesens vegnormal.

§ 6.2 Fortau
Ved overganger skal det benyttes skråstilt kantstein på fortau.

§ 6.3 Guard-rail og gjerde
Det skal settes opp guard-rail mellom fortau og kjørebane jfr. MB 231-rekkverksnormalen. Det 
skal settes opp gjerde langs kirke og skole.



§ 6.4 Gatelys
Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter planer godkjent av kommunens 
vegmyndighet.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 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. Arbeidet må utføres i samsvar med vedtatt utbygningsavtale. 
3. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
4. Da vegen skal overtas av Eigersund kommune etter fullføring må arbeidet utføre i 

nær dialog med veg og utemiljøsjefen. Det må tas kontakt med veg- og utemiljøsjef 
Jone Omdal før arbeidet kan starte. Referat fra møtet skal sendes byggesakssjefen. 

5. Arbeidet må samordnes med seksjon vann og avløp/prosjekt for nye vann- og 
avløpsledninger i området. Det må tas kontakt med VA sjef Annbjørg Elve Skofteland 
før arbeidet kan starte. Referat fra møtet skal sendes byggesakssjefen. 

6. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra
kommunen.

7. Kjørevei K1, K2 og K3 skal opparbeides som vist i planen og eller være i samsvar med 
Statens vegevesens vegnormal. Jamfør reguleringsbestemmelsenes § 6.1

8. Ved overganger skal det benyttes skråstilt kantstein på fortau. Jamfør 
reguleringsbestemmelsenes § 6.2. 

9. D et skal settes opp guard-rail mellom fortau og kjørebane jfr. MB 231-
rekkverksnormalen. Det skal settes opp gjerde langs kirke og skole. Jamfør 
reguleringsbestemmelsenes § 6.2

10. Det skal etableres gatelys langs offentlig veg i planområdet etter planer godkjent av 
kommunens vegmyndighet. Jamfør reguleringsbestemmelsenes § 6.2. 

11. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midletidig
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

12. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Larsen & Bjørkeland gis ansvarsrett som omsøkt i søknad datert 04.06.12
- Multiconsult gis ansvarsrett som omsøkt i søknad datert 04.06.12
- Bjarne Solli graveservice gis ansvarsrett som omsøkt i søknad 04.06.12

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan
for Terlandsstykket.
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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
k,l) Graving, fylling, 
sprenging, .  pbl § 
20-1 a

2636 1 2636
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland as

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 3 1551
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland as

Sum 5.187,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Eigersund kirkelig fellesråd Damsgårdsgt. 4 A 4370 EGERSUND
Kluge Advokatfirma DA Postboks 1548 Vika 0117 OSLO
Menigheten Samfundet 4370 EGERSUND





























EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Kluge Advokatfirma DA

Postboks 1548 Vika
0117 OSLO

Vår ref.: 12/19715 / 12/1239 / GBR-13/509, FA-L42 Dato: 11.07.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Avslag på anmodning om utsatt iverksetting av klage - Vei og mur gnr. 13 bnr. 
509  - Larsen & Bjørkeland AS, Rundevollsveien

Viser til klage datert 03.07.12 på byggesakssjefens vedtak av 21.06.12.

Det anmodes i klagen at det påklagede vedtaket gis utsatt iverksetting etter 
forvaltningslovens § 42.

En eventuell iverksetting av vedtaket vil nødvendigvis bety til dels vesentlige terrenginngrep 
samt en betydelig økonomisk investering for tiltakshaver. Disse momentene kan tale for at 
klagen bør gis oppsettende virkning. 

Klager hevder det foreligger omfattende og alvorlige mangler ved det påklagede vedtaket. 
Det vises til at det ikke foreligger dispensasjon for avvik fra vegnormalene, eller en 
tilstrekkelig utredning av tiltakets konsekvenser for trafikksikkerhet og støy og annen 
forurensing i nærområdet.

Det fremgår av reguleringsplanens § 6.1:
Kjørevei K1, K2 og K3 skal opparbeides som vist i planen og ellers være i samsvar med Statens 
Vegvesens vegnormal.

Vegtraseen er påtegnet plankartet og skal dermed først og fremst opparbeidet slik den 
fremgår der. En kan derfor vanskelig se at den kan realiseres med en maksimal 
stigningsgrad på 8 % ut fra nivåforskjellene mellom Rundevollsveien og Storevollsveien/
Sokndalsveien. 
Det kan neppe ha vært intensjonen å vedta en reguleringsplan som ikke kan realiseres uten 
dispensasjonsbehandling. Henvisningen til Vegvesenets vegnormal må derfor anses å være 
bindende så langt som praktisk mulig. Denne fortolkningen synes å støttes av at vegen ellers
skal være i samsvar med vegnormalen.
Byggesakssjefen kan på slik bakgrunn ikke se at tiltaket forutsetter dispensasjon fra 
reguleringsplanen selv om vegen overstiger vegnormalens krav til stigningsgrad.

Klager viser videre til at det ikke foreligger en tilstrekkelig utredning for trafikksikkerhet og 
støy og annen forurensing i nærområdet. 
Dette er forhold som også ble bemerket og vurdert i reguleringsprosessen. Det er også 
innsendt en fagkyndig rapport om støyforurensing. 
Det skal i denne anledning påpekes at reguleringsendringen ikke ble påklaget.
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Selv om tiltaket kan være noe vanskelig å tilbakeføre ved en eventuell omgjøring av 
byggesakssjefens vedtak av 21.06.12, kan en ikke se at det foreligger tungtveiende grunner i 
klagen for å utsette iverksettelsen av vedtaket. Tiltakshavers interesser bør derfor ikke bli 
skadelidende.

Byggesakssjefen finner etter dette ikke grunnlag for å gi klage av 03.07.12 oppsettende 
virkning etter forvaltningslovens § 42. Klagen vil imidlertid bli tatt til behandling så snart som 
mulig. Dette kan tidligst skje i planteknisk utvalgs møte den 28. august.

Avslag på anmodning om utsatt iverksettelse av vedtak er ikke et enkeltvedtak og kan ikke 
påklages.
De gjøres oppmerksom på at De på eget initiativ kan ta kontakt med Fylkesmannen i 
Rogaland.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland as

Gamle sokndalsvei 38 4370 EGERSUND

Menigheten Samfundet Postboks 425 4379 EGERSUND
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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
149/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

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.
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28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

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 
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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.

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. 
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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.
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.”
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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.

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.  



6

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 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.
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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
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.
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Parter i saken:
            
TIL Magnar Grødeland Grødelandsvei 294 4343 ORRE





















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



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 



















Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :GBR-47/3, FA-
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Arkivsaksnr.:
11/2588
Journalpostløpenr.:
12/21579

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
150/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling -
gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 
Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.
Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon som omsøkt i møte den 17.04.12 som sak PTU-
061/12.
Fylkesmannen i Rogaland fraråder i skriv av 05.07.12 at det dispenseres som omsøkt.
Saken legges med dette frem for planteknisk utvalg for endelig behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte 
på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i 
kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF-
område og ca. 23.5 dekar til boligformål.
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2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 17.04.12 som sak PTU-061/12:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 47 
bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate deling etter 
jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen eller 
kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som 
vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle 
utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden 
reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av delingen 
ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 

omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 
dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før endelig 
avgjørelse.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fylkesmannen fraråder dispensasjon i sin uttalelse av 05.07.12. Som begrunnelse er det 
anført følgende:
Resterende del av parsellen, ca. 51,5 dekar, er ifølge saksdokumentene avsatt som LNF- område i 
kommuneplanen. En deling av dette området er i strid med nylig vedtatt kommuneplan. Deling av 
dette området til et utbyggingsfirma vil kunne gi forventning og press om en fremtidig omdisponering 
av LNF- område til boligformål. Det er derfor ikke ønskelig at et utbyggingsfirma skal kjøpe et slikt 
LNF- areal. Vi vil derfor fraråde en fradeling av området som er avsatt som LNF- område.

Det er videre søkt om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser i § 1.2 om 
reguleringsplan. Vi kan ikke se at det foreligger grunner til å dispensere fra dette kravet og vil fraråde 
en dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser i § 1.2.

Det vises for øvrig til saksfremlegg behandlet i møte den 17.04.12 som sak PTU-061/12.

Fylkesmannen bemerker i sin uttalelse at det ikke fremgår av forrige saksfremlegg hvorvidt 
naturmangfoldsloven er vurdert. Denne vurderingen vil derfor tas med i dette saksfremlegget. 

Det fremgår av naturmangfoldslovens §§ 7 til 12:
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

       Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen 
etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
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       Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

       Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig 
bruk og vern av naturmangfoldet. 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

       Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

       En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

       Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

       For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 
fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør gi 
dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet, i dette tilfellet 
Fylkesmannen i Rogaland, har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Terskelen for å gi dispensasjon må dermed anses for å være høyere. 

Rådmannen deler imidlertid ikke fylkesmannens bekymringer om at dispensasjonen vil skape 
forventninger om omdisponering av LNF-område til boligformål. Tiltaket medfører en deling i 
lovens forstand, men i praksis innebærer tiltaket kun at en eksisterende teig på eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 får et eget bruksnummer. Delingen medfører altså ingen endring av 
eksisterende bruk samtidig som forutsetningene for fremtidig utvikling av eiendommen forblir 
de samme.

Videre finner en det ikke naturlig å tillegge særlig vekt på at tiltakshaver er et 
utbyggingsfirma. Et slikt firma vil på lik linje med en privatperson være bundet av 
forutsetninger og bestemmelser i vedtatte planer og plan- og bygningsloven for øvrig.
I dette tilfellet mener rådmannen tvert imot at det vil være til en fordel at tiltakshaver er et 
utbyggingsfirma som vil opptre profesjonelt i den videre utviklingen av området. 

Hva gjelder dispensasjon fra reguleringsplanskravet vil rådmannen igjen påpeke at 
tiltakshaver allerede har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for området. 
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver ønsker å formalisere eiendomsforhold for å 
unngå mulige økonomiske og administrative usikkerhetsmomenter i den videre prosessen. 
Dispensasjon fra reguleringsplankravet på bakgrunn av at det pågår reguleringsplanarbeid 
innebærer en slags forskuttering av dette arbeidet, men det er lite som tyder på at delingen 
ikke vil være kurant så snart reguleringsarbeidet er ferdig.
En kan ut fra de faktiske forhold i saken vanskelig se at hensynene bak 
reguleringsplankravet blir tilsidesatt.
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Det vises for øvrig til tidligere saksfremlegg.

Det fremgår av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i lovens §§ 8 til 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
Delingen vil imidlertid ikke ha innvirkning på naturmangfoldet i området. En anser derfor 
prinsippene i §§ 8-12 som oppfylt. Det skal likevel bemerkes at virkningene av eventuell 
fremtidig bebyggelse av området vil bli vurdert i reguleringsplanprosessen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplankravet i kommuneplanens bestemmelser som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål i 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens krav til reguleringsplan.
Delingen vil vesentlig tilsidesette hensyn bak krav til reguleringsplan da det er knyttet stor 
usikkerhet hvordan eiendommen vil kunne brukes i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Boligområdene i parsellen blir liggende som satellitter som ikke har lovlig atkomst til offentlig 
veg, vann og avløp. Disse forholdene bør avklares i reguleringsplan før det gjennomføres 
deling.
Videre finner en ikke grunn til å legge vekt på privatrettslige forhold som anført i søknaden. 
En kan ikke se det er nødvendig for tiltakshaver å stå som hjemmelshaver for området som 
skal inngå i det omtalte reguleringsplanarbeidet.

Det er vektlagt at Fylkesmannen i Rogaland som statlig myndighet har uttalt seg negativt om 
søknaden.

Søknaden avslås dermed.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

221861
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan
239582 Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
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Eideveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan

11 U 02.05.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon/ 
Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 
- Varden/Egrefjellet, Eideveien

12 I 05.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

Parter i saken:
            
H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
061/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 
Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å 
videreutvikle og regulere eiendommen, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til gjeldende 
kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker Hellvik Hus å skaffe 
seg hjemmel til eiendommen.
Parsellen inngår i følge søker i et større område der det er startet reguleringsplanarbeid. 

Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.

Rådmannen ser behovet for å legge til rette for nye boligområder i nærheten av jernbane og 
annen offentlig kommunikasjon i samsvar med kommuneplanens arealdel og anbefaler 
dispensasjon. En tillatelse som omsøkt vil også gi et signal om at Eigersund kommune
ønsker å ta et samfunnsansvar ved å støtte næringslivet i saker som gjelder feltutvikling. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 

av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse.

17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-061/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til 
LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 
gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

Rogaland for uttale.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Det opplyses i søknaden:
Søknaden gjelder hele teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3, Egrefjellet og Varden på Eie. Området er planlagt 
bruk i samsvar med kommuneplan, i hovedsak til boligformål, LNF og trafikkareal.

Det søkes om maksimal utsettelse av oppmålingsforretning (2 år). Begrunnelsen for dette er at 
søknaden gjelder fradelingen av en helg teig og at det ikke vil bli etablert noen nye grenselinjer. 
Grensene er allerede klare nok til å starte planleggingsarbeidet.

Videre anføres det som begrunnelse for dispensasjon i skriv av 19.03.12:
Hellvik Hus Hellvik Eiendsomutvikling AS ønsker å kjøpe teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3 for å videreutvikle 
eiendommen for utbygging. I den anledning har vi startet arbeidet med reguleringsplan for området i 
samarbeid med Eigersund kommune som er eier av naboeiendommen gnr. 47 bnr. 243. teigen som 
ønskes kjøpet er i dag regulert til LNF og boligområde. Gnr. 47 bnr. 3 består i dag av 10 separate 
teiger. Nåværende eiere, som ikke bor i kommunen ønsker å avhende hele teig nr. 4 for å unngå 
ytterlig splitting av eiendommen, med de ulempene det medfører. I tillegg ønsker de ikke å engasjere 
seg i den videre regulerings- og planleggingsprosessen.

Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å videreutvikle og 
regulere eiendommen sammen med Eigersund kommune, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til 
gjeldende kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker vi å skaffe oss 
hjemmel til eiendommen.

Det kan vanskelig ses at en fradeling med påfølgende overskjøting av parsellen, som i dag utgjør en 
egen teig av 47/3, vil medføre ulemper for noen.

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 er i følge gårdskart på totalt 132,6 dekar, hvorav ca. 15,2 dekar 
med skog og ca. 117,4 med annet areal. Eiendommen er fordelt på 10 teiger, hvorav to store 
teiger på henholdsvis 74886,7 m² (omsøkt parsell) og 48767,5 m² og flere små teiger på 
henholdsvis 2141,5 m², 81,3 m², 558,7 m², 2307,8 m², 6490,4 m², 51,4 m², 147,5 m² og 
373,6 m². 
Det er ca. 3 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på teigen på 48767,5 m². 
Det er ca. 2 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på den omsøkte teigen på 
74886,7 m².

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 nyttes ikke til landbruk i dag.  

På omsøkt teig ligger ca. 51.500 m² innenfor LNF- område og ca. 23.500 m² innenfor 
boligområde. Av de ca. 51.500 m² som ligger innenfor LNF- område er ca. 2 dekar løvskog 
og ca. 49,5 dekar fjell (utmark). 

Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse i § 1.2, jfr. pbl § 11-9 nr. 1:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Det fremgår av jordlovens § 12:
Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 

samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av 
eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). 

Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 
deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og 
bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 
eigedom. 

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort. 

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefens vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt parsell er avsatt til flere formål i kommuneplanens arealdel. Selv om det anføres i 
søknaden at den fradelte parsellen skal brukes i samsvar med kommuneplanens 
arealgrenser, legger en likevel til grunn at slik fradeling vil være i strid med formål vist i 
kommuneplanens arealdel.
Eiendommen har atkomst til offentlig veg i sør ved Nonsteinbakken og i øst ved 
Egrefjellveien. En kan vanskelig se at eiendommen kan benyttes til boligformå i samsvar 
med kommuneplanens arealdel uten at atkomst legges over område avsatt til LNF- formål. 
Det er ikke anført at eiendommen har lovlig atkomst over andre eiendommer. Slik atkomst 
foreligger uansett ikke på det nåværende tidspunkt. Deling kan dermed ikke skje uten endret 
bruk.

Delingen er imidlertid neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som vist i 
kommuneplanens arealdel. Parsellen inngår i et større område vist som boligområde som 
omfatter Uførfjellet, Skrubbamyrsfjellet og Egrefjellet, i kommuneplanens arealdel benevnt 
som B5 og H530. Tiltakshaver opplyser at omsøkt parsell skal inngå i utviklingen av dette 
området, og tiltakshaver har også ervervet naboeiendommene gnr. 47 bnr. 55 og 22 med 
tanke på en helhetlig prosess.

En kan ikke se at søknaden er fremmet for nært forestående planer om bebyggelse, men 
heller med det siktemål å legge de privatrettslige forholdene til rette for en mindre komplisert 
og mer strømlinjeformet reguleringsprosess og utvikling av området i samsvar med formål i 
kommuneplanens arealdel. Disse hensynene vil ikke bare være gunstige for de involverte 
partene, men også i forhold til gjennomføringen av kommuneplanens arealdel.
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Privatrettslige forhold kan bare unntaksvis tillegges vekt i en dispensasjonssøknad, men en 
finner at det kan være grunnlag for å tillegge slike hensyn i dette tilfellet. Tiltakshaver må 
som profesjonell eiendomsutvikler anses å være innforstått med rekkevidden og 
begrensningene en eventuell deling innebærer.

Kravet om å utarbeide reguleringsplan før deling bør likevel ikke fravikes uten videre. 
Reguleringsplan skal være med å avklare forhold knyttet til blant annet atkomst, natur- og 
miljøforhold, herunder naturmangfoldloven. En viser for øvrig til kommuneplanens § 1.3.
I den foreliggende søknaden kan en derimot vanskelig se at slike forhold vil bli skadelidende 
da det reguleringsplanarbeid som vil ivareta dette.

Deling som omsøkt vil i liten grad legge føringer for den videre disponeringen av området, 
både med tanke på reguleringsplanarbeidet, men også i forhold til viste formål i 
kommuneplanen. Alle fremtidige søknader om bebyggelse eller deling må være i samsvar 
med plan- og bygningsloven eller kommune- og reguleringsplan. Eiendommen vil etter 
gjennomført deling ikke være byggeklar, og vil uansett være avhengig av nærmere avklaring 
av plangrunnlaget før byggetillatelse kan gis.

Avslutningsvis vil en bemerke at delingen ikke vil innebære endringer i eiendomsgrenser. En 
vil dermed stå ovenfor de samme utfordringene knyttet til fremtidig arealbruk med hensyn til 
formålsgrenser selv om deling ikke gjennomføres. I tillegg vil det som opplyst i søknaden 
ikke gjennomføres oppmålingsforretning før det er gått to år. Reguleringsplanprosessen vil 
sannsynligvis på det tidspunktet kunne avklare de fleste uavklarte forhold knyttet til atkomst, 
natur- og miljøforhold m.v.. 

En anbefaler med dette at det gis dispensasjon som omsøkt fra formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens krav om reguleringsplan.

Jordbrukssjefens vurderinger jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. I delingssaker skal det også tas hensyn til drifts- eller 
miljømessige anliggender, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

Omsøkte deling medfører tap av mye areal for eiendommen gnr./bnr. 47/3. Det som er avsatt 
til LNF-formål kan imidlertid ikke nyttes på en god måte til landbruk. Det er ingen
jordbruksinteresser her, og det foreligger svært begrensede skogbruksinteresser. 
En finner derfor at delingen er forsvarlig. Omsøkt parsell skal nyttes i tråd med 
kommuneplanen.   

En anbefaler derfor at det gis tillatelse til omsøkt deling etter jordlovens § 12. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon og tillatelse til deling som omsøkt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål i 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens krav til reguleringsplan.
Delingen vil vesentlig tilsidesette hensyn bak krav til reguleringsplan da det er knyttet stor 
usikkerhet hvordan eiendommen vil kunne brukes i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Boligområdene i parsellen blir liggende som satellitter som ikke har lovlig atkomst til offentlig 
veg, vann og avløp. Disse forholdene bør avklares i reguleringsplan før det gjennomføres 
deling.
Videre finner en ikke grunn til å legge vekt på privatrettslige forhold som anført i søknaden. 
En kan ikke se det er nødvendig for tiltakshaver å stå som hjemmelshaver for området som 
skal inngå i det omtalte reguleringsplanarbeidet.

Søknaden avslås dermed.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien
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8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan

Parter i saken:
            
H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES
TIL Hellvik Hus Hellvik 

Eiendomsutvikling AS
Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES
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Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
151/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207
  
Sammendrag:
Planteknisk utvalg anbefalte i møte den 07.02.12, som sak PTU-025/12, å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 100 meters beltet. Søknaden ble 
sendt på høring til statlige og regionale myndigheter. Ingen av høringsinstansene fraråder 
dispensasjon. Det anbefales at det gis rammetillatelse og dispensasjon.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke 
settes vesentlig til side ved en dispensasjon. 

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

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

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Det forutsettes at anbefalinger gitt i uttalelsen fra Kystverket, datert 24.04.12 
følges og at arbeidet ikke starter før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse.
Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 
2011-2022, og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknaden ble behandlet i Planteknisk utvalg 07.02.12, sak 025/12. Vedtaket ble fattet med 6 
stemmer, mens 5 stemte for rådmannens innstilling (AP + Alf Tore Sæstad, KRF + V).

PTU-025/12 Vedtak:

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

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

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

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

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

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

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

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Søknaden ble sendt på høring til de instansene som er nevnt i vedtaket. Det er kommet inn 
merknader fra følgende:

Fiskeridirektoratet.
De skriver at fiskerimyndighetene er ansvarlige for forvaltningen av de levende marine 
ressursene, fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. De viser til innspill fra 
Fiskarlaget Vest. I nevnte innspill fremkommer det at de helst ser at båtplasser blir samlet, 
samt etableres i områder som ikke kommer i konflikt med fiskeriinteresser. Omsøkt molo vil 
ikke komme i konflikt med registrerte fiskeriinteresser, men de forutsetter at unødig stein ikke 
blir spredt på bunnen. Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det er spesielle fiskeri- og / eller 
akvakulturinteresser som skulle bli skadelidende som følge av tillatelse / dispensasjon til 
omsøkte tiltak. Det blir derfor ikke fremsatt vesentlige merknader til søknaden.

Rogaland fylkeskommune.
Kulturseksjonen har vurdert søknaden som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. 
Saken er også forelagt Stavanger sjøfartsmuseum for å vurdere den opp mot eventuelle 
kulturminner i sjøen. Ut fra kulturseksjonens arkiver og sjøfartsmuseets vurderinger, kan 
kulturseksjonen ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med legalfredede eller andre 
verneverdige kulturminner. På dette grunnlag har ikke kulturseksjonen merknader til at 
tiltaket gjennomføres. De understreker at selv om man i dag ikke er kjent med legalfredede 
eller andre verneverdige kulturminner i området som omfattes av tiltaket, må eventuelle funn 
ved gjennomføring av tiltaket straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses 
inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.

Kystverket.
Kystverket har ved flere anledninger utdypet innseilingen og havnen i Hellvik, for å bedre 
havneforholdene og legge forholdene bedre til rette for sjørettet næringsvirksomhet i havna. 
Kystverket har ikke særlige motforestillinger til at det gis dispensasjon for gjenoppbygging av 
delvis havarert molo, forutsatt at dekningsverket gjennomføres på en måte som ikke forringer 
innseiling til havna, samt at moloen gis en oppbygging som tåler den belastningen den blir 
påført i form av blant annet drag og bølgeslag.

Fylkesmannen i Rogaland har ikke sendt inn merknader. Det ble i oversendelsesbrevet ikke 
sett frist for uttalelse, men vi legger til grunn at dersom Fylkesmannen hadde hatt vesentlige 
merknader ville de blitt sendt inn.

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandler legger til grunn at flertallet i Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon og at 
ingen av høringsinstansene har frarådet dispensasjon. Søknaden legges derfor fram med 
positiv innstilling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon ikke innvilges ettersom fordelene ved en 
dispensasjon ikke anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf settes vesentlig til side ved en dispensasjon. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, 
og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
159333 Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 - Trosavigveien 27

206311
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth 
og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

159336 Situasjonsplan og snitt av molo
159334 Oversendelsesbrev
159337 Kart
159338 Foto
159339 Notat

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

208187 K-plan Hellvik.pdf
225964 Uttalelse molo gnr. 60 bnr. 249 - dispensasjon
227241 Uttalelse til søknad om dispensasjon vedr. molo gnr. 60 bnr. 249
225790 Vedr. molo gnr. 60 bnr. 249, Trosavigveien 207 - oversendelse av vedtak
225791 Kopi av brev fra Fiskarlaget Vest 12.04.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

2 I 24.03.2011 Kristiansen og Selmer- Reetablering av Molo ved gnr. 60 bnr. 207 på 
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Olsen AS Hellvik

3 U 29.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

4 I 28.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

5 I 18.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

6 U 22.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

8 U 27.01.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS; 
Einar Kvassheim

Varsel/informasjon om befaring

9 U 09.03.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Oversendelse av vedtak -  Molo gnr. 60 bnr. 249 
- Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

10 U 09.03.2012

Fiskeridirektoratet 
Region Sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Molo gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

11 I 12.04.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse - gjennoppbygging av molo gnr. 60 bnr. 
249, Trosavigveien 207

12 I 12.04.2012
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Vedr. molo gnr. 60 bnr. 249, Trosavigveien 207 -
oversendelse av vedtak

13 I 18.04.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse molo gnr. 60 bnr. 249 - dispensasjon

14 I 24.04.2012 Kystverket Vest
Uttalelse til søknad om dispensasjon vedr. molo 
gnr. 60 bnr. 249

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

Olsen AS
Strandg. 32 4400 FLEKKEFJORD
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
025/12 Planteknisk utvalg 07.02.2012

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

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

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

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i dette 

området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).
Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

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

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 

bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).
Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

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



07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling (AP + Alf 

Tore Sæstad, KRF + V).

PTU-025/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak 



den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke 
settes vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler oppgis følgende:

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

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

å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” 
retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken 
forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

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

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

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

å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” 
retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken 
forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Aktuelle paragrafer fra plan- og bygningsloven:

Plan- og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

      I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

       Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere 
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 



       Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

       Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har 
tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til 
landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 

       For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette 
grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

Plan- og bygningsloven § 19-2. Dispensasjonsvedtaket

       Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette 
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 

Endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

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

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

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

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

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

odden.



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

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

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

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

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

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

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

Etter en samlet vurdering kan man etter saksbehandlers syn ikke hevde at fordelene med en 
dispensasjon er vesentlig større enn ulempene. Søknaden om dispensasjon bør derfor 
avslås.

Konklusjon
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at planteknisk utvalg avslår 
søknadene om dispensasjon.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en dispensasjon 
anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes 
vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler oppgis følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:



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

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

208187 K-plan Hellvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

2 I 24.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

3 U 29.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

4 I 28.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

5 I 18.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

6 U 22.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

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

8 U 27.01.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS; 
Einar Kvassheim

Varsel/informasjon om befaring

10 U 09.03.2012

Fiskeridirektoratet 
Region Sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Molo gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

9 U 09.03.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Oversendelse av vedtak -  Molo gnr. 60 bnr. 249 
- Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

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

Olsen AS
Strandg. 32 4400 FLEKKEFJORD















































FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Eigersund kommune
Miljøavdelingen/Seksjon Byggesak
Postboks 580
4379 EGERSUND 18.04.2012

Deres ref.: 12/7978 Saksbehandler: Trond Meling Saksnr. 12/7216-2
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 24089/12

Arkivnr. 141 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.60, BNR.249 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV 
MOLO - OVERSENDELSE AV VEDTAK - UTTALELSE KULTURSEKSJONEN

Kulturseksjonen viser til Deres brev mottatt her mottatt her 21.03.12.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert søknaden om dispensasjon i det 
aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. Saken er også forelagt 
Stavanger sjøfartsmuseum for å vurdere den opp mot eventuelle kulturminner i sjø.

Utfra våre arkiver og Stavanger sjøfartsmuseums vurderinger kan vi ikke se at tiltaket vil 
komme i konflikt med legalfredete eller andre verneverdige kulturminner. På dette 
grunnlag har kulturseksjonen ingen merknader til at tiltaket gjennomføres.

Kulturseksjonen vil understreke at selv om det pr. i dag ikke kjennes legalfredete eller 
andre verneverdige kulturminner i området som omfattes av tiltaket, må eventuelle funn 
ved gjennomføringen av planen straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid 
stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. 
ledd.

Med hilsen
 Kulturseksjonen

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Trond Meling
rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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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
152/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

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.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
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”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Gyas forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-121/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Om hensynssone landbruk heter det i kommuneplanens § 3 e.:
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:



4

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
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 
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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.

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 ~
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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 
Rogaland

Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra 
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

























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:  11.09.2012
Arkiv: :GBR-22/62, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2250
Journalpostløpenr.:
12/23082

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

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

      

Ny behandling - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 - Wenche og John 
Håland, Stapnes
  

Sammendrag:

Saken ble i Planteknisk møte den 28.08.12 sendt tilbake til administrasjonen for innhenting 
av nye opplysninger vedrørende reguleringsendringer i gjeldende reguleringsplan og 
definisjon av begreper brukt i saksfremlegget.

Det er avholdt møte med ansvarlig søker her den 10.09.12 vedrørende vedtaket fra 
planteknisk utvalg den 28.08.12. Ansvarlig søker John Håland gjorde oppmerksom på at 
hytten er oppført i 1 etasje og har lite bruksareal i forhold til de andre fritidsboligene i 
området. Saksbehandler viste til kontrollberegning av tilbygget og at det i mottatt søknad er 
oppgitt feil bruksareal, grunnflate og bebygd areal. Korrekt bebygd areal er i følge 
kontrollberegning ca. 108 m² og grunnflate ca. 108 m² og bruksareal ca. 97m².

John Håland søkte den 20.10.11 om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig på eiendom gnr. 22 bnr. 62. Naboer ble varslet om 
dispensasjon og det foreligger ikke nabomerknader.

I søknad er det oppgitt at tiltaket får et samlet bebygd areal på 104.7 m². Dette stemmer ikke 
med kontrollberegning av tiltaket.

Den eksisterende fritidsboligen ble godkjent den 05. 09. 2000 med en grunnflate på ca. 82m² 
og bruksareal (BRA) på ca. 75 m² og bebygd areal (BYA) ca 92m².
Nytt tilbygg gir fritidsboligen en grunnflate på ca 108 m² og bruksareal (BRA) på ca. 97m² og 
et bebygd areal på ca. 108m².Tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra reguleringsplanen
da tillatt grunnflate på 90m² overstiges med ca.18m².

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 11.09.2012:
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 
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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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”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 det allerede er gitt byggetillatelse til 5 andre i samme reguleringsplan 
hvor alle overskrider planbegrensningen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en ikke vil 
forskjellsbehandle søknader i samme plan. Likhetsbehandling.
Kan ikke se at det er konflikt/merknader fra naboer.

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

Trukket før votering.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-127/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.

Vedtaket er enstemmig.

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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Aktuelle bestemmelser:
§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.

Miljøutvalget fattet vedtak den 05.05.03 om å nedlegge et midlertidig forbud mot deling og 
byggearbeid innenfor det regulerte området. Bakgrunnen for dette var at kommunen ønsket 
å fastsette en utnyttelsesgrad for området.

Reguleringsplanbestemmelser ble endret ved en mindre vesentlig reguleringsendring i 2006 
som sak KS 015/06. Ettersom det ikke var fastsatt utnyttelsesgrad i de originale 
reguleringsplanbestemmelsene fra 1999, ble § 1.2 endret ved en mindre vesentlig 
reguleringsendring den 27.03.2006:
”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 kommune” og ”Terrasser
tilpasses terreng. Øvre grense er 40m². ”

Tillatt bruksareal – T-BRA:
Ettersom reguleringsplanen ble utarbeidet i 2005-2006 er den basert på teknisk forskrift av 
1997 og norsk standard 3940 2. utgave. Reguleringsplanen bruker tillatt bruksareal (T-BRA) i 
bestemmelse § 1.2 som del av størrelsesbegrensningen for hyttefeltet. Tillatt bruksareal tar 
med alle måleverdige plan og etasjer samt parkeringsarealet. 

Grunnflate: 
I reguleringsplanens bestemmelser er det angitt maksimal grunnflate 90m² for fritidsboligene. 
Det foreligger ikke en klar definisjon for begrepet ”grunnflate” i plan – og bygningsloven eller 
norsk standard. Det er for øvrig et arealbegrep som er mye brukt og en forstår det som det 
arealet bygningen dekker på tomta, ”fotavtrykket” av bygningen målt ved utvendig veggliv. 

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.
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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. 
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 maksimal grunnflate på 90m². 
Tiltakshaver opplyser om at de er kjent med at flere av nabohyttene har større bebygd areal 
en det som tiltakshaver søker om. 
En gjennomgang av byggetillatelsene til noen av nabohyttene viser at dette stemmer (se 
tabell). Det er gitt tillatelse til 2 fritidsboliger med større bebygd areal enn 108 m², i området. 

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

Tabellen tar utgangspunkt i tall oppgitt i søknad. 

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.
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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

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

240735
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 62 -
Wenche og John Håland, Stapnes

220950
Tilleggsopplysninger iht. søknad om dispensasjon for byggetillatelse av tilbygg 
hagestue gnr. 22 bnr. 62

220951 Situasjonskart
220952 Fasadetegning
220953 Plantegning



6

240944 Reguleringsplan for stapnes.pdf
240945 Reguleringsplanbestemmelser for Stapnes.pdf
240949 BYA fritidsboliger Stapnes.pdf
243733 NS 3940. 2 utgave- Bebygd areal og bruksareal.pdf
243734 Bestemmelser for Stapnes datert 03.05.1999.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

5 U 17.08.2012 John Håland Varsel/informasjon om befaring

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: 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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”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 det allerede er gitt byggetillatelse til 5 andre i samme reguleringsplan 
hvor alle overskrider planbegrensningen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en ikke vil 
forskjellsbehandle søknader i samme plan. Likhetsbehandling.
Kan ikke se at det er konflikt/merknader fra naboer.

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

Trukket før votering.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-127/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av nye opplysninger.

Vedtaket er enstemmig.

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. 

§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. 
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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. 
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
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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

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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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





























Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :FA-C22, FA-A20, 
FA-A06
Arkivsaksnr.:
12/895
Journalpostløpenr.:
12/16094

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

Miljøavdelingen
Seksjon vei og utemiljø
Jone Chr. Omdal
Vei og utemiljøsjef
51 46 83 09
jone.omdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
154/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn
  

Sammendrag:
Kommunen har mottatt en søknad fra Samfundets skole ved FAU om tillatelse til å oppføre et 
enkelte friluftsbygg på kommunens eiendom gnr 13 bnr 265 Fjellro i friluftslivsområdet 
Vannbassengane. Bygget ønskes oppført i området mellom Sorpetjørn og Årstadtjørn.

Samfundets skole har siden 2005 hatt en avtale om å bruke dette området til sin uteskole. 
Området er flittig brukt av 1.-4. trinn som har uteskole en dag i uka høst og vår. Det er 
tidligere gitt tillatelse til å sette opp 2 større telt i området, men disse er nå nedmontert pga. 
sin dårlige tekniske stand.

Etter 7 års bruk av området ønsker skolen et mer permanent og praktisk bygg. Bygningen og 
området forøvrig vil være tilgjengelig for allmennheten, andre skoler og barnehager i den tid 
Samfundets skole ikke selv bruker anlegget. På denne måten vil friluftslivstilbudet i området 
utvides og styrkes.

Saksgang:
I reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området: "Reguleringplan for Årstadtjødne -
Vannbassengene m.m." §14 Friluftsområde er det gitt følgende bestemmelser:

"Friluftsområde skal opparbeides og behandles etter forslag utarbeidet av grunneierne. 
Planene skal godkjennes av Park- og friluftsnemnda. ..." Det aktuelle arealet er regulert til 
friluftsområde.

Da park- og friluftsnemnda ikke lenger eksisterer er det naturlig at plantekniske utvalg (PTU)
gir sin vurdering av saken før den formelt søkes godkjent etter plan og bygningslovens 
bestemmeler.

Dersom utvalget støtter tiltaket:
a) administrasjonen gis fullmakt til å inngå en bruksavtale med Samfundets skole.
b) Samfundets skole søker tiltaket godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:

Planteknisk utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og har vurdert at friluftsbygget ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. PTU kan derfor godkjenne, under gitte 
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vilkår, at Samfundets skole ved FAU gis tillatelse til å anlegge det beskrevne friluftsbygget på 
kommunens eiendom gnr. 13 bnr. 265 Fjellro. 

Planteknisk utvalg overlater til kommunens administrasjon å utforme en bruksavtale med 
varighet inntil 20 år. Avtalen skal klargjøre partenes rettigheter og plikter og sikre 
allmennhetens adgang til området.  Avtalen skal signeres av ordfører og fremlegges som en 
referatsak i PTU. 

Planteknisk utvalg forutsetter at Samfundets skole ved FAU står ansvarlig for alle kostnader 
knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av bygning og området rundt.

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I de senere årene har flere skoler og barnehager fremmet ønske om å opparbeide 
læringsområder i friluft. Ønskene er trolig motivert ut fra erfaringer høstet gjennom Dalane 
friluftsråd sitt mangeårige prosjekt "På naturlig vis", hvor en sammen med skoler og 
barnehager arbeider for å finne gode løsninger for læring i friluft. I kjølvannet av dette ønskes 
ofte et samlingssted hvor en kan søke ly for vær og vind. 

Husabø skole har gjennom FAU opparbeidet et flott og mye brukt læringsområde i Varberg. 
Det har også kommet muntlige og uformelle ønsker fra Rundevoll skole, Hellvik skole og 
Grøne Bråden skole om å sette opp et enkelt bygg som kan nyttes i fbm. uteskole. I 
samarbeid med Dalane friluftsråd har kommunen anlagt en gapahuk i nordre enden av 
Langavatnet på Lagård. Denne har blitt flittig brukt av skoler og barnehager, samt turfolk i 
området. Samlet sett har kommunen så langt god erfaring med denne type anlegg og den 
aktiviteten de genererer.

Samfundets skole har hatt en bruksavtale for det aktuelle området siden 2005. Friluftsrådet, 
Eigersund kommune og Egersund skog og treplantningsselskap har på ulike vis medvirket. 
Skolen har hatt et fast opplegg i området en gang hver uke, med unntak av vinterhalvåret.
I søknaden opplyser Samfundets skole at det har stått to telt i området tidligere, men at disse 
nå er tatt ned pga dårlig teknisk stand. 

Skolen ved FAU har ønske om å få etablert et mer permanent bygg i området og har vært i 
kontakt med Tveit Natur, som har lang erfaring med å bygge gapahuker og friluftsbygg for 
skoler, barnehager, kommuner og friluftsråd. Tveit Natur har blant annet bygget gapahuken i 
Langavanet, friluftsbygget i Lykkeliten barnehage, friluftshytta Storlibu med tilhørende 
gapahuker ved Nodlandsvatnet m.m. 

Skolen oppgir i sin søknad at området og bygget vil være åpent for alle. De ønsker å etablere 
en bålplass i bygget.

Bygget som er planlagt i Vannbassengane er 40-50 m2 og et tilsvarende bygg er bla. bygget 
i Hå kommune.  

For ytterligere informasjon vises det til søknaden.

Saksbehandlers vurderinger:
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Saksbehandler har ingen innvendinger mot at det bygges et friluftsbygg i dette området, men 
det forutsettes at både området og bygget er tilgjengelig for allmennheten i den tid skolen 
selv ikke har aktiviteter i området.

Når det gjelder bruk av ild i Vannbassengane så er dette tatt opp med Egersund skog og 
treplantningsselskap. På nåværende tidspunkt ønsker en ikke at det opparbeides et
permanent ildsted i bygningen, men en bør ta saken opp til ny vurdering på et senere 
tidspunkt.

Det forutsettes at det inngås en bruksavtale som avklarer rettigheter og plikter i området. 
Avtalen utformes administrativt og signeres av ordfører. Avtalens varighet bør settes til 20 år, 
slik at en får anledning til å søke spillemidler til anlegget.

En annen forutsetning er at skolen påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret for bygget og 
området rundt, slik at ikke kommunens driftsapparat belastes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. Trinnløs adkomst inn i "gapahuken", men ulendt terreng frem til denne.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg kan ikke godkjenne søknad om gapahuk/friluftsbygg i området mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn med følgende begrunnelse:

1. ...
2. ...

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
224294 Skisse
224292 Søknad om å oppføre ei hytte ved uteområdet mellom Årstadtjørn og Sorpetjørn

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.04.2012 FAU Samfundet skole
Søknad om å oppføre ei hytte ved uteområdet 
mellom Årstadtjørn og Sorpetjørn

2 S 06.09.2012 FAU Samfundet skole
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom 
Årstadtjørn og Sorpetjørn
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  10.09.2012
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3635
Journalpostløpenr.:
12/22361

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
021/12 Felles brukerutvalg 19.09.2012
155/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012
113/12 Formannskapet 26.09.2012

Møteplan for 2013
Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Felles brukerutvalg, Planteknisk utvalg,  
Formannskapet, Kommunestyret, Arbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.
Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er godkjent på havnestyrets møte, det 
samme gjelder Kontrollutvalgets møter.

Sammendrag:
Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar 
møteplan for kommunestyret. 

Saksgang:
Behandles i de ulike utvalgene.

Forslag til vedtak 10.09.2012:

Møteplan for 2013 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2013.

Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er gjennomgått på havnestyrets 
møte. Kontrollutvalget vil også gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot 
sekretariatets foreslåtte datoer.
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Møtedatoer for 2013:

Vår Høst Merknad
Kommunestyret 11.3, 22.4, 17.6 30.9, 28.10, 31.102,

16.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Formannskapet 16.1, 6.2, 6.3, 17.4, 
15.5, 13.61

28.8, 25.9, 23.10,
31.102, 20.11, 27.11, 
12.121

1 Merk dag!
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Planteknisk utvalg 15.1, 5.2, 5.3, 16.4, 
14.5, 28.5,11.6

27.8, 24.9, 22.10,
31.102, 19.11,10.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Administrasjonsutvalget 5.3, 4.6 15.9, 31.102, 12.11
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Felles brukerutvalg 27.2, 10.4, 8.5, 5.6 18.9, 16.10, 31.102,
13.11, 4.12

2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Arbeidsmiljøutvalget 4.3, 3.6 14.10, 31.102, 11.11
2 Kun Rådmannens 
budsjettpresentasjon

Barn og unges komm.st. 25.3
Andre hendelser Vinterferie: uke 7

Påske: uke 13-14
Stortingsvalg: 9.9
Høstferie: Uke 41

På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se 
møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle 
utvalgene.

Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold:
 Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar.
 Økonomirapportering.
 Vinterferie, uke 7.
 Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det 

gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene.
 Stortingsvalg i uke 37 (9.september)
 Høstferie, uke 41.
 Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen.

Møtefrekvens.
Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2013 for utvalgene, vurdert opp i mot årets 
møtefrekvens. Når det gjelder Planteknisk utvalg og Felles brukerutvalg er det imidlertid lagt 
inn ekstra møter i mai.

Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for 
2014.
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Kommunestyremøter.
Møteplanen for 2013 er noenlunde lik årets møteplan. 
Da det er vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse ha 
sine møter i uken før kommunestyremøtene.

Det er lagt inn 6 møter (3 vår og 3 høst) i 2013, med det er budsjettert med midler til totalt 8 
kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov.

Planteknisk utvalgs møter.
Planteknisk utvalgs møter er satt opp med et ekstra møte i mai (28.5), ellers samme frekvens 
som for året 2012.

Felles brukerutvalg.
Det er lagt opp et ekstra møte i mai (08.05), dvs. at det blir 4 møter vår og 4 møter høsten 
2013. Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte dersom det er saker som krever 
behandling av utvalget.

Havnestyret.
Havnestyrets møter samkjøres med formannskapets møter.
Havnestyret skal godkjenne sin egen møteplan.

Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget går gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer. Kontrollutvalget 
godkjenner sin egen møteplan for 2013 i første ordinære møte.

Økonomrapportering.
Som i år, går økonomirapportene innom det nye felles brukerutvalget. 

Budsjettprosessen.
Til rådmannens budsjettpresentasjon torsdag 31.oktober 2013 legges det opp til at alle 
utvalgene inviteres og at presentasjonen som vanlig foregår kl. 1700. 
NB ! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens 
budsjettpresentasjon. 

Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før 
formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 20. november. Dersom formannskapet ikke 
avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 27. november for å 
vedta en flertallsinnstilling. Møtet 27.november blir avlyst dersom det foreligger en 
flertallsinnstilling på møtet den 20.november. Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig 
ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens §§ 44-4 og 45-3.
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Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere 
tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer.

Administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2013 som i år, dvs. 2 møter hvert halvår.

Arbeidsmiljøutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2013 som i år, dvs. 2 møter hvert halvår.

Fylkets møter.
Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg 
gjøre. Kommunestyrets møte mandag den 22. april vil muligens kollidere med fylkets 
gruppemøte da fylkestingets har møte tirsdag 23. april.  

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får 
ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og 
med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte – avhengig av kategori. 

---- o ----

Alternative løsninger:
Møteplan for (utvalg) endres ved at:

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243995 Kalender for år 2013.doc



Møteplan for 2013

04.09.2012

Januar Februar Mars 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

 1      1  2  3  4  5   6 
 2   7  8  9 10 11 12  13 
 3  14 15 16 17 18 19  20 
 4  21 22 23 24 25 26  27 
 5  28 29 30 31

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28   

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9               1  2  3 
10   4 05  6  7  8  9 10 
11  11 12 13 14 15 16 17 
12  18 19 20 21 22 23 24 
13  25 26 27 28 29 30 31   

April Mai Juni 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

14   1  2  3  4  5  6  7 
15   8  9 10 11 12 13 14 
16  15 16 17 18 19 20 21 
17  22 23 24 25 26 27 28 
18  29 30 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18         1  2  3  4  5 
19   6  7  8  9 10 11 12 
20  13 14 15 16 17 18 19 
21  20 21 22 23 24 25 26 
22  27 28 29 30 31 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22                  1  2 
23   3  4  5  6  7  8  9 
24  10 11 12 13 14 15 16 
25  17 18 19 20 21 22 23 
26  24 25 26 27 28 29 30 

Juli August September 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 

27   1  2  3  4  5  6  7 
28   8  9 10 11 12 13 14 
29  15 16 17 18 19 20 21 
30  22 23 24 25 26 27 28 
31  29 30 31 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31            1  2  3  4 
32   5  6  7  8  9 10 11 
33  12 13 14 15 16 17 18 
34  19 20 21 22 23 24 25 
35  26 27 28 29 30 31  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35                     1 
36   2  3  4  5  6  7  8 
37   9 10 11 12 13 14 15
38  16 17 18 19 20 21 22 
39  23 24 25 26 27 28 29 
40  30
  

Oktober November Desember 

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40      1  2  3  4  5  6 
41   7  8  9 10 11 12 13
42  14 15 16 17 18 19 20 
43  21 22 23 24 25 26 27 
44  28 29 30 31  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44               1  2  3 
45   4  5  6  7  8  9 10 
46  11 12 13 14 15 16 17 
47  18 19 20 21 22 23 24 
48  25 26 27 28 29 30  

Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48                     1 
49   2  3  4  5  6  7  8 
50   9 10 11 12 13 14 15 
51  16 17 18 19 20 21 22 
52  23 24 25 26 27 28 29 
 1  30 31  

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutvalget- – Havnestyret - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.09.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/1783
Journalpostløpenr.:
12/23654

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
156/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 25.09.12
  

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 25.09.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/23342 X 07.09.2012 Jarle Valle
Retningsliner for planlegging 
og bygging i strandsonen i 
Eigersund kommune

2 12/20617 I 10.07.2012 Reidar Gullestad
Påklage av vedtak om 
inndrivelse av dagbøter gnr. 
7 bnr. 148

3 12/18778 U 29.06.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 
bnr. 148

4 12/10347 I 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak -
søknad om nedsettelse eller 
frafall av tvangsmulkt gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

5 12/22823 U 08.09.2012 Dalane Kraft AS
Søknad om motorferdsel i 
utmark med helikopter

6 12/23662 X 11.09.2012
Byggesakssjefen delegert 
13.08.- 10.09.12
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Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
243765 Retningsliner for planlegging og bygging i strands
239396 Påklage av vedtak om inndrivelse av dagbøter gnr. 7 bnr. 148
236463 Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148
231083 Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

222786
Klageavgjørelse i byggesak - søknad om nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt gnr. 
7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

242893 Søknad om motorferdsel i utmark med helikopter
238637 landingspunkter Eigersund.jpg
244260 Byggesakssjefen delegert 13.08.-10.09.12.html











































EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Advokatfirma Årstad ANS

Postboks 666 Sentrum
4003 STAVANGER

Vår ref.: 12/18778 / 07/3389 / GBR-7/148, FA-L42 Dato: 02.07.2012

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

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 16.05.2012

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

Viser til Deres brev av 16.05.12 samt annen kontakt i denne sak.

Eldbjørg og Reidar Gullestad søkte den 08.05.03 om dispensasjon for allerede oppført 
brygge på eiendommen gnr. 7 bnr. 148. Søknaden ble avslått av Miljøutvalget i sak M-47/04 
den 08.03.04. Søkerne ble samtidig pålagt å fjerne det utførte arbeidet. Det ble vedtatt
dagmulkter på kr. 150,- dersom pålegget ikke ble etterkommet.

Miljøutvalgets vedtak i sak M-47/04 ble påklaget til og stadfestet av Fylkesmannen i 
Rogaland samt prøvet rettslig av Høyesteretts kjæremålsutvalg. Vedtaket er på alle måter 
rettslig avklart i forhold til kommunen.

Eldbjørg og Reidar Gullestad søkte i skriv av 16.02.11 om at de akkumulerte dagmulktene 
stoppes, nedsettes eller frafalles. Advokat Eddie Årstad har også i en rekke brev bedt om det 
samme. Miljøutvalget behandlet denne henvendelsen som sak M-074/11 den 12.04.11 og 
fant ikke grunn til å imøtekomme dette. 

Miljøutvalgets vedtak ble påklaget i skriv datert 04.05.11 av advokat Eddie Årstad på vegne 
av Eldbjørg og Reidar Gullestad.
Miljøutvalget behandlet klagen som sak M-108/11 den 14.06.11 og fattet enstemmig vedtak 
om ikke å imøtekomme klagen. Klagen ble så oversendt Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen stadfestet miljøutvalgets vedtak i sak M-108/11 den 22.03.12. Fylkesmannen 
oppfordret kommunen om å vurdere spørsmålet om nedsettelse/bortfall av tvangsmulkt på ny 
etter at tillatelsen nå er gitt.

Larsen & Bjørkeland søkte i skriv mottatt den 01.07.11 om tillatelse til en mindre brygge i 
samsvar med reguleringsendring av 14.06.11. 
Tillatelse ble gitt den 17.08.11 som sak 
BMD 321/11.

Byggesakssjefen gjennomgikk saken på nytt samme med kommunalsjef økonomi og 
redegjorde i skriv datert 03.05.12 for at en ikke fant grunnlag for å redusere tvangsmulkten.

Advokatfirma Årstad ber i skriv datert 16.05.12 om politisk behandling av spørsmålet om 
nedsetting av tvangsmulkt.
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Byggesakssjefen har sammen med kommunalteknisk sjef teknisk tjenester og kommunalsjef 
økonomi vurdert anmodning om politisk behandling, men finner ingen nye momenter om 
tilsier at saken må legges fram for PTU. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle Per Steinar Berentsen
Byggesakssjef Kommunalsjef teknisk tjenester

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi













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
Miljøstaben

  
  

Dalane Kraft AS

Postboks 400
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/22823 / 08/1328 / FA-K01 Dato: 08.09.2012

Saksbehandler: Jone Chr. Omdal Direkte telefon: 51 46 83 09 / 957 57 317

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 17.07.2012

Søknad om motorferdsel i utmark med helikopter

Kommunen har mottatt søknad fra Dalane Kraft as, om tillatelse til landing og start med 
helikopter i utmark. Behov for landing og start er knyttet til sluttbefaring i forhold til deres 
søknad om konsesjon til utbygging av vannkraft i Hellelandsvassdraget. 

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 i utmark når særlige grunner 
foreligger. Tillatelsen skal spesifiseres og den kan tilknyttes vilkår. 

I hht. kommunens delegasjonsreglement er motorferdselloven delegert fra kommunestyret til 
planteknisk utvalg. Planteknisk utvalget har tidligere behandlet tilsvarende saker. Da det 
haster å få godkjent flygingen, 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 planteknisk utvalg.

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 
med helikopter i fire utmarksområder i anledning en sluttbefaring knyttet til 
konsesjonsbehandling av Dalane Kraft sin søknad om utbygging av vannkraft i 
Hellelandsvassdraget. Flere av stedene som skal besøkes ligger langt fra vei og er vanskelig 
tilgjengelig til fots.
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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 skal skje over 2-3 dager og selve landing/start er ikke 
vurder å medføre noen ulemper for hyttebeboere eller turfolk i området. Flyging og 
landing/start kan medføre en begrense ulempe for elg- og hjortjeakten i området, men dette 
er vurdert som mindre relevant da flygingen skjer på ukedager og landing/start krever 
grunneiers tillatelse.

Så lenge flygingen skjer i tråd med vilkårene som er gitt av kommunen, mener 
saksbehandler at det kan gis en dispensasjon til dette formålet

Administrativt vedtak vedr. dispensasjon til start/landing med helikopter

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark, § 6, innvilges Dalane Kraft AS dispensasjon fra 
motorferdsellovens forbud mot landing og start med helikopter i utmark. Formålet er knyttet til 
konsesjonsbehandling av Dalane Kraft AS sin søknad om vannkraftutbygging i 
Hellelandsvassdraget. 

Det knyttes følgende vilkår til tillatelsen:

1. Landing og startpunkt er tidsavgrenset inntil 3 ukedager i uke 38 eller 39 2012 og kun når 
flyging skjer i forbindelse med oppgitt formål.

2. Landing og startpunkt er oppgitt i kartvedlegg til søknaden.

3. Før start-/landingsplasser tas i bruk skal dette være klarert med aktuelle 
grunneiere/hjemmelshavere (§ 10).

4. 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



Byggesakssjefen delegert 13.08. – 10.09.12.  

ArkivSakID  Jdato  Adm.enh Møtedato  Journaltittel  JournalP.ID Jp.status Saksnr  
'11/1836  13.08.2012  MBY  13.08.2012  Rammetillatelse - Riving av eksisterende 

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

'12/20174  J  '299/12  

'12/1447  15.08.2012  MBY  15.08.2012  Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig gnr. 62 
bnr. 32 - Edwin Benitez, Rødland  

'12/21721  J  '326/12  

'09/284  14.08.2012  MBY  14.08.2012  Endringstillatelse - Fritidsbolig - gnr. 18 
bnr. 96 - Olav Dyrnes, Lygre  

'12/20884  J  '327/12  

'12/1517  14.08.2012  MBY  14.08.2012  Tillatelse til tiltak - Forstøtningsmur og 
fasadeendring gnr. 47 bnr. 443 - Rogaland 
fylkeskommune, Dalane  

'12/21596  J  '328/12  

'10/2507  15.08.2012  MBY  15.08.2012  Tillatelse til tiltak - Bruksendring fra 
redskapshus til anneks for fritidsbolig, 
samt tilbygg til annekset gnr. 8 bnr. 107 - 
Elsa Larsson  

'12/21064  J  '329/12  

'12/1148  15.08.2012  MBY  15.08.2012  Tillatelse til tiltak- tilbygg til bolig 
gnr. 46 bnr. 252- Thor Egil Mortensen, 
Nyeveien 69  

'12/21875  R  '330/12  

'10/508  17.08.2012  MBY  17.08.2012  Endring av tillatelse - Tilbygg, garasje, 
forstøtningsmur  mm. gnr. 12 bnr. 488 - 
Eirin Roaldsen, Kjærlighetsstien 26  

'12/22056  J  '332/12  

'12/1483  24.08.2012  MBY  24.08.2012  Rammetillatelse-  Fritidsbolig gnr. 123 
bnr.50 -Krzysztof Bernacki, Risvikveien 64  

'12/22219  J  '333/12  

'12/1462  21.08.2012  MBY  21.08.2012  Igangsettingstillatelse - vertikaldelt 
tomannsbolig gnr. 13 bnr. 283 -Sandbakkveien 
13  

'12/22205  J  '334/12  

'12/1478  22.08.2012  MBY  22.08.2012  Tillatelse til tiltak - endring av gitt 
tillatelse , oppsetting av trykkstasjon gnr. 
5 bnr. 174 - drikkevannet til Aurbekktjørna 
må trykkforsterkes  

'12/22279  J  '335/12  

'12/1383  22.08.2012  MBY  22.08.2012  Tillatelse til tiltak, oppføring av ny 
pumpestasjon for spillvann og utskifting av 
ledinger gnr. 7 bnr. 68  

'12/22294  J  '336/12  

'12/1454  22.08.2012  MBY  22.08.2012  Tillatelse til seksjonering, gnr. 47 bnr. 
1010 - Hjortveien 11  

'12/22340  J  '337/12  

'12/363  13.07.2012  MBY  28.08.2012  Tillatelse til tiltak - 
Fasadeendring/rehabilitering bolig gnr. 13 
bnr. 1800 - Roger Egebakken, Ludvig 
Feylingsgate 22  

'12/19986  R  '338/12  



'12/1653  23.08.2012  MBY  23.08.2012  Tillatelse til tiltak - riving av byggning, 
gnr.46 bnr.38 -Hellandsgaten 12  

'12/22362  J  '339/12  

'12/1407  24.08.2012  MBY  24.08.2012  Tillatelse til tiltak i ett trinn for riving 
av eksisterende og oppføre nytt velferdsbygg 
gnr. 48 bnr. 49  

'12/22426  J  '340/12  

'12/1335  24.08.2012  MBY  24.08.2012  Tillatelse i ett trinn for opparbeidelse av 
boligfelt gnr. 60 bnr. 1  

'12/22491  J  '341/12  

'07/4334  05.09.2012  MBY  05.09.2012  Igangsettingstillatelse -  opparbeidelse av 
tomt og oppføring av fritidsbolig  gnr. 123 
bnr. 78, Risvikveien 16  

'12/22358  F  '343/12  

'12/799  07.09.2012  MBY  06.09.2012  Tillatelse til tiltak for sanering av vann- 
og avløpsledninger gnr.13 bnr.67 med vedlegg 

'12/23173  F  '345/12  

'09/1728  06.09.2012  MBY  06.09.2012  Igangsettingstillatelse - Produksjonslokaler 
gnr.8 bnr.393 -Egersund Seafood AS, Kaupanes 

'12/23171  F  '346/12  

'11/1387  07.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til tiltak - ett-trinns 
søknadsbehandling, oppføring av nytt 
bolighus gnr 13 bnr. 2646 (tidligere bnr. 
27) - Terlandstykket tomt nr. 12  

'12/23372  F  '347/12  

'11/1386  07.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til tiltak -  ett-trinns 
søknadsbehandling, oppføring av nytt 
bolighus gnr. 13 bnr. 2647 (tidligere bnr. 
27) - Terlandstykket tomt nr. 11  

'12/23390  F  '348/12  

'11/1331  07.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til tiltak - Ett- trinns 
søknadsbehandling , oppføring av bolig 
gnr.13 bnr. 2657 (tidligere bnr.27) - 
Terlandsstykket, tomt nr.1  

'12/23403  F  '349/12  

'12/496  07.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til tiltak - 
Fasadeendring/bruksendring gnr. 13 bnr. 132 
- Jakob Frøyland, Aarstadgaten 52  

'12/11447  F  '350/12  

'12/1422  07.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til deling - gnr. 7 bnr. 262 - 
Hellvik Hus Hellvik AS  

'12/20879  F  '351/12  

'12/478  10.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til tiltak for endring av 
tillatelse - tomt 11  

'12/23434  F  '352/12  

'12/1673  10.09.2012  MBY  07.09.2012  Tillatelse til deling av grunneiendom, gnr. 
46 bnr. 497 og 152 - Eger Bygg, Kalhammeren 

'12/23438  F  '353/12  

'12/1521  10.09.2012  MBY  10.09.2012  Tillatelse til masseflytting og oppføring av 
mur gnr. 46 bnr. 986 - Vibekke og John Egil 
Hestnes, Kråkefjellveien 26  

'12/23472  F  '354/12  

'12/1570  11.09.2012  MBY  10.09.2012  Tillatelse til arealoverføring gnr. 79 bnr 
33, gnr. 92 bnr. 32 og gnr. 93 bnr. 55  

'12/23527  F  '355/12  
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 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 bente2309@gmail.com 

       

 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 
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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 den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
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   

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. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
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. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
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 
Informasjonssjef 
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.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 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 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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