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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:00

BEFARING/ORIENTERINGER:
 kl 08.50 Avreise fra rådhuset.

kl 09.15 Sak 180/12
Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne 
Berntsen.

kl 09.30 Sak 181/12
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

kl 10.15 Sak 177/12
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger Svånes -
1. gangsbehandling

kl 10.45 Sak 178/12 Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. gangsbehandling

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

173/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012

174/12

Avgjøres av kommunestyret:

Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

175/12

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 23.10.2012

176/12
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring 
av Fv 42 - 1. gangsbehandling

177/12
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger 
Svånes - 1. gangsbehandling

178/12
Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. gangsbehandling

179/12
Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles lekeplass  -
Sandbakkane

180/12
Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen.

181/12
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42
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182/12
Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. Søknad om 
redusert gebyr.

183/12
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Klage 
på behandlingsgebyr.

184/12
2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag - søknad om 
oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy

185/12
Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug Dyrnes, 
Dyrnes. Ny behandling.

186/12
Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 20 -
Anders Myklebust, Færevik.

187/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012

Egersund, 6. november 2012

Kjell Vidar Nygård
Nestleder

Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

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

- Anders Ege (AP) for Bjørn Reidar Berentsen (AP).

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2114
Journalpostløpenr.:
12/27930

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
173/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
20.11.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.11.2012:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.11.2012
Arkiv: :FE-151
Arkivsaksnr.:
12/1288
Journalpostløpenr.:
12/28278

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

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Tore L. Oliversen
Kommunalsjef økonomi
51 46 80 41
tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
017/12 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2012
013/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012
029/12 Felles brukerutvalg 14.11.2012
174/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012
125/12 Formannskapet 21.11.2012

Formannskapet 28.11.2012
Kommunestyret 17.12.2012

Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016
  

Sammendrag:

Saksgang:
Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for 
politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på høring til følgende politiske utvalg:

 Felles brukerutvalg
 Planteknisk utvalg
 Administrasjonsutvalget
 Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget.

Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse / avgi høring om dokumentet i forkant av 
formannskapets behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til 
kommunestyret i saken.

Hvem Hva Tidspunkt
Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 

2013.
        08.10.2012

Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2013 – 2016. 01.11.2012

Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 12.11.2012
Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. 13.11.2012
Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 14.11.2012
Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling. 20.11.2012
Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 21.11.2012
Formannskapet Innstille til kommunestyret (ved behov) 28.11.2012
”Allmennheten” Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn. 01.12.12 - 17.12.12
Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan 2013 – 2016. 17.12.2012
Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2012

Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Detaljbudsjettene for den 
enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs. at Planteknisk 
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utvalg får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar 2013. 
Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned.

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 
vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt).
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter. 

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –

forutsatt driftsoverskudd.
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18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 
eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.

19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.  
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende.
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%. 
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret.

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:

1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 
investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
rådmannens budsjettforslag for 2013 er ikke tidligere behandlet. En viser dog til at det har 
vært åpne møter ang. momenter til og i budsjettet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Filer knyttet til dette dokument vil bli lagt ut på kommunens internettsider 
(www.eigersund.kommune.no) og kan hentes herfra.

Papirversjon av budsjettet sendes kun møtende medlemmer.

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til tekstdel i rådmannens budsjettforslag.

Universell utforming:
Ikke i selve saken, men enkelt poster og prosjekt omhandler universell utforming.

Økonomiske konsekvenser:
Fremgår av rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Alternative løsninger:
Fremme alternativ til rådmannens budsjettforslag.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Rådmannens budsjettforslag – sendt som eget dokument.

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 X 18.09.2012

Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Linda Tønnessen; 
Bente Bø Torvaldsen; 
Anne-Grethe Woie

Beregning av kommunalt vann- og avløpsgebyr 
der kommunen har valgt todelt gebyrordning

4 X 24.09.2012

Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Kåre Ingvar Helland; 
Ketil Helgevold; 
Anne-Grethe Woie; 
Kristin Bø Haugeland

Ang. Budsjett 2013

8 X 16.10.2012 Ang. Budsjett 2013 - info

9 X 21.10.2012
Budsjett 2013 - Ramme 2013 - 2014 Rev 2 den 
18-10-2012.xls
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7 X 22.10.2012
Epost 21.10.12 til SLG: Budsjett 2013 - Ramme 
2013 - 2014 Rev 2 den 18-10-2012.xls

11 U 05.11.2012 Fylkesmann i Rogaland
Oversendelse av rådmannens budsjettforslag 
2013

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2113
Journalpostløpenr.:
12/27929

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
175/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
23.10.2012
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 30.10.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.10.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251626 Protokoll fra PTU 23.10.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 23.10.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  14:45 
Sak – fra / til: 158/12 - 172/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              

H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              

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

SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (Varamedlem) H – Hetland, Rune (Varamedlem)
V – Misje, Øyvind (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
AP -  Iversen, Toril Åbotnes (varamedlem) – sak 160

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle,  
plansjef Dag Kjetil Tonheim, vei- og utmiljøsjef Jone Chr. Omdal, vann- og avløpssjef Annbjørg 
Elve Skofteland og jordbrukssjef Steinar Nordvoll.

Merknader til møtet:
 Bedriftsbesøk hos Hermod Teigen AS, Eigerøy fra kl.08.00 – 09.00.
 Det ble foretatt befaring i sakene 162/12, 164/12, 165/12, 168/12 og 171/12 fra         

kl. 09.10
 May Helen H. Ervik (FrP) hadde meldt forfall, men møtte allikevel til møtets start kl.12.00. 

Hun deltok ikke på befaringen.
 Under møtet ble sak 169/12 - Opparbeidelse infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 og 780 -

Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175 – enstemmig  trukket fra 
sakskartet.

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad
Utvalgsleder 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

158/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12

159/12
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik – industriformål – ny 2. 
gangsbehandling

160/12
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes –
2. gangsbehandling

161/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 25.09.12

162/12

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 (en av tre 
eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står oppført –
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 60/18 – Svein 
Helvig og  Elly Karin Helvig

163/12
Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 – Rune 
Harald Strømstad m.fl.
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164/12
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 – Tor Even 
Refsland

165/12
Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet gnr. 60 bnr. 19 
m.fl. med konsekvensutredning – 1, gangsbehandling

166/12
Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til fritidsbolig gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, Møgedalsveien 253

167/12 Utfylling Gaulegsviken – Lygre gnr. 13 bnr. 239

168/12
Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 – Mosa Abdullah Abas, 
Elvegaten 3

169/12
Opparbeidelse infrastruktur – gnr. 13 bnr. 50 og 780 – Byggmestrene 
Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175

170/12
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 94 bnr. 1 –
Solveig Omdal/Eigersund kommune, Sirdalsveien 20

171/12
Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn og 
Sorpetjørn

172/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12
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158/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 23.10.12

Spørsmål/orienteringer i møtet 23.10.2012:

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

62/12:
VANN OG AVLØPSSJEF ANNBJØRG ELVE SKOFTELAND orienterte om status for det 
nye renseanlegget som er under bygging på Ytstebrød på Nordre Eigerøy.

63/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål på vegne av beboere i 
Hammersgaten/Husabøveien om trafikksituasjonen etter at Kjell Buggesgate ble stengt. 
Det er daglig farlige situasjoner som oppstår, spesielt i forbindelse med skolestart og 
skoleslutt. Kan kommunen gjøre noe i den forbindelse.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hastigheten skal settes ned til 20 
km/t, det skal skiltes med ”skolebarn” og legges fartsdumper i veibanen (gummidumper). 
Fartsdumper må imidlertid vurderes i forhold til brøyting. Hele området has under oppsikt 
med tanke på trafikksikkerhetssituasjonen. Tiltakene som er nevnt vil settes i verk 
snarest.

PTU-158/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

159/12: Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. – Hellvik –
industriformål – ny 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i:

Kart
1. Det vises returpunkt for hytteavfall.

Bestemmelser
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

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

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

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

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse

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

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

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

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

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

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

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

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-159/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende 
endringer i:

Kart
1. Det vises returpunkt for hytteavfall.
Bestemmelser
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

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

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

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

e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100.
f. Høyder og utnyttelse

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

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

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

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

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

planen saneres ved gjennomførelse av planen.

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

Vedtaket er enstemmig.

160/12: Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 60 bnr. 36 –
Sannarnes – 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
PTU innstiller til kommunestyret
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes vedtas 
med følgende endringer i:
Kart

1. Plassering av fritidsboligene er justert samt form på ny bebyggelse er vist.

Bestemmelsene:
1. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal skiltes 

med 30 km/t sone.”
2.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 

vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.”
3. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m 

over vegbanenivå.”
4. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 

godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.”
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5. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  
borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 
nær personlig tilknytning til han, jf. Fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Toril Åbotnes Iversen (AP) tok sete.

---- o ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Punkt 1 endres slik (følgende strykes):

…….. og skal skiltes med 30 km/t sone.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Carlsens forslag til 
nytt punkt 1 (H + SP + FRP).
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-160/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret

Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse BF gnr. 60 bnr. 36 – Sannarnes 
vedtas med følgende endringer i:
Kart

1. Plassering av fritidsboligene er justert samt form på ny bebyggelse er vist.

Bestemmelsene:
1. §4.2.1 omformuleres til ”Kjørevei er felles for planlagt nye fritidsboliger og skal 

skiltes med 30 km/t sone.”
2.  Adkomst skjer via Fv 44 i etablert avkjørsel. Avkjørsel skal utformes i tråd med 

vegnormalen og godkjennes av Statens Vegvesen.”
3. Ny bestemmelse §4.2.2 ”Innenfor frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde på 

0,5 m over vegbanenivå.”
4. §7.1.4 omformuleres til: ”Avkjørselen skal være opparbeidet av tiltakshaver og 

godkjent av Statens vegvesen, før byggetillatelse kan gis.”
5. Foreslår at pkt. 4.10 annet avsnitt omformuleres til ”Drikkevannet skal hentes fra  

borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Vannforsyning og 
drikkevannskvalitet skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens bestemmelser.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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161/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
25.09.12

Forslag til vedtak 03.10.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 25.09.2012 godkjennes.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-161/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 25.09.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

162/12: Søknad om fradeling av tilleggsparsell til gnr./bnr. 60/352 
(en av tre eiendommer hvor butikken på Hellvik, Joker Hellvik, står 
oppført – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 
60/18 – Svein Helvig og  Elly Karin Helvig

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår etter § 19-2 i plan- og bygningsloven og §12 i jordloven 

søknad om fradeling av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til  gnr./bnr. 60/352, del av 
Joker Hellvik, fra gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. 

2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling
av en tilleggsparsell på ca. 1000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter §20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352. 

3. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 1000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik,  
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune. 
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23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Etter nye opplysninger fra tiltakshaver som ble gitt under befaringen 23.10.12, endret 
RÅDMANNEN sin innstilling slik:

1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter § 20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, 
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune. 
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkt fradelt parsell skal benyttes som 
parkeringsareal og areal for varetransport. ”

Votering:
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-162/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
av en tilleggsparsell på ca. 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, fra 
gnr./bnr.  60/18 i Eigersund. I endelig vedtak etter § 20-1 i plan- og bygningsloven vil 
det stilles krav om at omsøkt parsell sammenføyes med gnr./bnr. 60/352.

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på om lag 2000 m2 til gnr./bnr. 60/352, del av Joker Hellvik, 
fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune. 
Dette med følgende begrunnelse: Omsøkt fradelt parsell skal benyttes som 
parkeringsareal og areal for varetransport. 

Vedtaket er enstemmig.

163/12: Søknad om konsesjon til å beholde/eie gnr./bnr. 100/1 og 3 –
Rune Harald Strømstad m.fl. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald Strømstad 
og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta Strømstad  
konsesjon til å eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund kommune.   

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund 
kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.  
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23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-163/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Rune Harald 
Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og Nikolai Bråta 
Strømstad konsesjon til å eie gnr./bnr. 100/1 og 3 i Eigersund kommune.   

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Rune Harald Strømstad og hans barn Glenn Bråta Strømstad, Linn Bråta Strømstad og 
Nikolai Bråta Strømstad må bosette seg på eiendommen gnr./bnr. 100/1 og 3 i 
Eigersund kommune når boretten til Peder Strømstad går ut.  

Vedtaket er enstemmig.

164/12: Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 – Tor Even Refsland

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår søknaden om deling etter § 19-2 i plan- og bygningsloven med 

utgangspunkt i at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra  boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
” 1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling 
       av en parsell på ca.580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til
       boligformål.       

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr. /bnr. 5/57 i Eigersund kommune til 
boligformål. 
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Dette med følgende begrunnelse:
 Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er 

hage.”

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

PTU-164/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv etter § 19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av 
en parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell
på ca 580 m2 fra boligeiendommen gnr. /bnr. 5/57 i Eigersund kommune til boligformål. 
Dette med følgende begrunnelse:

 Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er hage.

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

165/12: Reguleringsendring for  Hellvik steinindustri, Krokavatnet 
gnr. 60 bnr. 19 m.fl. med konsekvensutredning – 1, 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 03.09.2012:
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hans firma har kjøpt noen tomter 
av Bertelsen & Garpestad, og i den handelen følger det med eierandeler i felles mark (i 
nabogrense, omhandler ikke planen), jfr. Fvl. § 6, 2.ledd, og trådte ut.

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Nygård er ikke inhabil i saken.”

Votering habilitet:
Nygård er ikke inhabil i saken.

Nygård tok sete igjen.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-165/12 Vedtak:

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, jf § 12-11.

Vedtaket er enstemmig.

166/12: Søknad om dispensasjon for oppføring av terrasse til 
fritidsbolig gnr. 100 bnr. 1 fnr. 10 -  Christin Unwod Dorga, 
Møgedalsveien 253

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Christin Unwod Dorga om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.1 for oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen gnr.100 
bnr. 1 fnr.10, og finner etter en konkret vurdering at det kan gis dispensasjon med vilkår etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette 
hensynene bak kommuneplanbestemmelsen da det forutsettes at tiltaket reduseres i 
størrelse til ca. 45m² og gis en terrengtilpasset utforming. 

Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da oppføring av terrasse vil 
forbedre uteområdet til fritidsboligen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 19-2. 

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet søknad om dispensasjon 
kommuneplanens § 2.12.1 om oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen 
gnr.100 bnr. 1 fnr.10, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak bestemmelsen. 
Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplan for 
Egersund § 2.12.1”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Eges forslag (Anders Ege, 
AP).
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PTU-166/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Christin Unwod Dorga om dispensasjon 
fra kommuneplanens § 2.12.1 for oppføring av terrasse på ca.55 m² på eiendommen 
gnr.100 bnr. 1 fnr.10, og finner etter en konkret vurdering at det kan gis dispensasjon 
med vilkår etter plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad 
tilsidesette hensynene bak kommuneplanbestemmelsen da det forutsettes at tiltaket 
reduseres i størrelse til ca. 45m² og gis en terrengtilpasset utforming. 

Fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da oppføring av terrasse vil 
forbedre uteområdet til fritidsboligen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 19-2. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

167/12: Utfylling Gaulegsviken – Lygre gnr. 13 bnr. 239

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der Eigersund 
kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i Gaulegsvike 
oppheves.

Vedtaket tas til orientering uten videre oppfølgning.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-167/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert Fylkesmannen i Rogalands vedtak av 07.09.12 der 
Eigersund kommunes vedtak av 23.03.10 om pålegg om fjerning av oppstuede masser i 
Gaulegsvike oppheves.

Vedtaket tas til orientering uten videre oppfølgning.

Vedtaket er enstemmig.

168/12: Fasadeendring/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1275 – Mosa 
Abdullah Abas, Elvegaten 3

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1275. og finner å kunne akseptere plassering av fasadeskiltet under følgende 
forutsetninger: 
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1. Skiltet reduseres i lengde fra 6 meter til 5 meter og sentreres på fasaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Egersund sentrum.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

ØYVIND MISJE (V) foreslo:
”Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 
13 bnr. 1275 og søknaden avslås med henvisning til § 1.12: Fasader, skilt og reklame i 
kommuneplanen.”

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

PTU-168/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad om oppføring av fasadeskilt på eiendommen gnr. 13 
bnr. 1275 og søknaden avslås med henvisning til § 1.12: Fasader, skilt og reklame i 
kommuneplanen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

169/12: Opparbeidelse infrastruktur – gnr. 13 bnr. 50 og 780 –
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad om opparbeiding av infrastruktur på eiendommene 
gnr. 13 bnr. 50 og 780 i tråd med gjeldende reguleringsplan og finner å kunne gi tillatelse på 
følgende vilkår:

1. Plan- og bygningslovens med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket utføres i samsvar med godkjente tegninger.
3. Godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Arbeidet kan ikke igangsettes før det er innsendt dokumentasjon på at det foreligger 

utbyggingsavtale/tilsagn til avkjørselstillatelse fra Statens Vegvesen, jamfør 
reguleringsplanens § 10.2 andre ledd.

5. Før arbeidene igangsettes må det forelegges detaljplaner til godkjenning hos vei- og 
utemiljøsjefen for opparbeidelse av lekeplass.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 21-4 og reguleringsplan for Hestnes.
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23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Denne saken skulle ikke vært lagt fram for Planteknisk utvalg da slike saker skal 

avgjøres av administrasjonen.

På bakgrunn av ovennevnte foreslo BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende:
”Saken trekkes fra sakskartet.”

Votering:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-169/12 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet.

Vedtaket er enstemmig.

170/12: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
94 bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, Sirdalsveien 20

Rådmannens forslag til vedtak 20.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra formål LNFR 
kommuneplanens arealdel 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 
beskriver opparbeidelse av eiendommen i tråd med reguleringsplan for Rv9/Ramsland-
Helleland.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen vil 
opparbeides i tråd med reguleringsplanen. 

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 

dispensasjon fra formål LNFR kommuneplanens arealdel som omsøkt. 

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 
fradeling av omsøkt parsell på ca. 59 dekar, hvorav ca. 13 dekar er avsatt til LNF-
område i kommuneplanen. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig avgjørelse.
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23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-170/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 09.07.12 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 94 bnr. 1 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra formål LNFR 
kommuneplanens arealdel 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 
beskriver opparbeidelse av eiendommen i tråd med reguleringsplan for Rv9/Ramsland-
Helleland.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen vil 
opparbeides i tråd med reguleringsplanen. 

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 

gis dispensasjon fra formål LNFR kommuneplanens arealdel som omsøkt. 

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 
fradeling av omsøkt parsell på ca. 59 dekar, hvorav ca. 13 dekar er avsatt til 
LNF- område i kommuneplanen. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

171/12: Søknad om å oppføre en friluftsbygning mellom Årstadtjørn 
og Sorpetjørn

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 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.
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Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser. 

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-154/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
 Nytt dokument i saken:

- Bruksavtale for område Peisen, Varberg, eiendom 12/1/112, datert 30.09.09 
(j.nr.:09/2517)

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”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 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. 

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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PTU-171/12 Vedtak:

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 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.

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygingslovens bestemmelser. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

172/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 23.10.12

Referatsaker som legges frem for utvalget 03.10.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/25685 X 03.10.2012
Byggesakssjefen delegert 
11.09. - 02.10.12

23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsaken.

PTU-172/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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176/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Reguleringsplan for riggområde og midlertidig 
massedeponi - rassikring av Fv 42 - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan for midlertidig massedeponi og riggområde i 
tilknytning til rasutbedring av Fv42 Gyadalen. Dette er en at to oppfølgende planer av 
hovedplanen. Den andre planen omfatter videre utbedring av Fv.42 og legger opp til å 
benytte seg av masse fra vegarbeidet. Dette er en svært enkelt reguleringsplan som kun tar 
med det nødvendige knyttet til det den skal løse. Det er ikke fremkommet spesielle forhold 
og en vil derfor anbefale at planen legges ut til offentlig ettersyn med en presisering i 
vedtaket.

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

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i:

1. Bestemmelser
”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 
42 - 1. gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Forslag til reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi er en av to 
oppfølgende planer i forbindelse med rassikring av Fv. 42 langs Gyavatnet og det aktuelle 
området ligger innenfor firkanten på kartet.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Tiltaket som er en del av en større vegutbedringstiltak på strekningen og er således 
nødvendig for å gjennomføre hovedplanen, er i gjeldene kommuneplan for Eigersund 
kommune angitt som LNF-område. Normalt skal et tiltak først avklares på kommuneplannivå 
før det tas opp til regulering. Dersom tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen og ligger i 
LNF-området skal tiltaket som hovedregel konsekvensutredes i forhold til dets virkninger på 
samfunn og miljø.

Dersom kommunen vurderer tiltaket å være av en slik karakter at det vil ha ubetydelige 
negative virkninger, skal det fattes vedtak om dette før planutkastet sendes ut på høring. 
Rådmannen har gått gjennom planmateriellet samt uttaler i forbindelse med varsel om 
oppstart, og vil etter en samlet vurdering legge til grunn at planen ikke har vesentlig negativ 
virkning jfr. §12-9 i PBL., da den i hovedsak omfatter midlertidige tiltak i form av deponering 
av ren steinmasse samt riggområde i anleggsperioden og er nødvendig for å gjennomføre 
hovedplanen med rassikring. 

3. VARSEL OM REGULERING
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D
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Offentlige merknader
1. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O
2. Rogaland fylkeskommune, kultur � Merknad O
3. NVE � Merknad O

Private merknader
4. Asle Klungland � Merknad O

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.
2. Rogaland 

fylkeskommune, 
kultur

� Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Planområdet er 
redusert for ikke å komme i konflikt 
med de registrerte kulturminner.

3. NVE � Vi anbefaler at arealet 
mellom veien og 
vassdraget beholdes som 
kantsone og reguleres i 
samsvar med dette.

E Planområdet er justert og arealet 
mellom veien og vassdraget 
inngår ikke i planforslaget.

Private uttaler
4. Asle Klungland � En vil i forbindelse med 

reguleringsvarselet 
motsette seg alle inngrep 
på min eiendom, før det 
foreligger en skriftlig avtale 
vedrørende 
grunnavståelse og 
plassering av masse.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til tiltakshaver 
opplyser at Rogaland 
fylkeskommunen vil inngå skriftlig 
avtale med grunneier.

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter to delområder som er tidligere masseuttak og ligger langs Fv. 42. 
Disse er i dag i bruk som dyrka mark og skal tilbakeføres til dette når bruk som deponi og 
riggområde opphører.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune, samferdselsseksjonen i samarbeid
med Statens vegvesen.

5.1 Plankart
Planen benevnes «Reguleringsplan for midlertidig massedeponi og riggområde i tilknytning 
til rassikring av Fv42 Gyadalen», og er vist på 1 plankart, tegning nr. R1, datert 29.10.2012. 
Planområdet er vist med plangrense.

Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNFR areal, med
underformål offentlig kjøreveg og annen veggrunn.
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5.2 Midlertidig riggområde
Område M2 kan benyttes som riggområde i 
anleggsperioden 2013 – 2017. 

Før arbeidet med deponering av masser og 
opparbeiding av riggområdet tar til skal matjord skaves 
av og deponeres for seg, slik at det kan benyttes til 
forblending av deponi samt istandsetting av deponi- og 
riggområde etter at alt av deponerte masser er tatt ut og 
riggområdet ryddet.

5.3 Midlertidig massedeponi

Område M1 kan benyttes til masseuttak for grus, sand og 
stein fra tunnel og daganlegg.

Før videre uttak av sand- og grusmasser og deponimasser 
kan iverksettes, skal det foreligge en uttaks- og 
avslutningsplan som skal godkjennes av Eigersund kommune. 

Et krav for å ta ut masser er at det skal være en avtalt 
forpliktelse til istandsetting av området etter uttaket er

avsluttet.

6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier:
� Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 

tiltak bør vurderes)
� Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 

tiltak i forbindelse med detaljplanlegging
� Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 

høy at det ikke kan legges inn. 

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Ulykke i av-/påkjørsler x 1 3 Grønn
Ulykke med gående/syklende X 1 3 Grønn
Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn
Dette vil være en del av et anleggsområde i flere år og må sikres etter gjeldende 
retningslinjer av Statens vegvesen eller den som utfører arbeidet. 

7.2 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vann X 1 1 Grønn
Avløp x 1 1 Grønn
Ikke aktuelt.

7.3 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Avfallsbehandling X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

8. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

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

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. BARN OG UNGE
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Tilfredsstiller det krav til barn og 
unge – lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom og erosjon 
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Støv og støy x 3 1 Grønn Ikke kjent.
Ikke kjent med spesielle forhold utover at det kan være støv fra deponeringsarabeidet – men 
dette vil være i sammenheng med annet anleggsarbeid og kan bøtes på gjennom vanning og 
lignende Vurderes ikke som et stort problem.

10.3 Ras og valg av løsninger

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Masseras/-skred x 2 3 Rød
Området er i kommuneplanen omfattes av et område som er vist med hensynssone-ras. 
Dette er ikke utredet av tiltakshaver – det er spesielt riggområdet hvor det vil oppholde seg 
folk mer eller mindre permanent som mæ være sikret. En vil derfor legge inn rekkefølgetiltak 
i forhold til at ”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.” 

10.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vindutsatte områder X 1 1 Grønn
Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

10.5 Radon
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vei, bru, knutepunkt x 2 3 Gul
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, det kan være fare i forhold til Fv42 da dette er en trafikert 
hovedveg. Dette må ivaretas gjennom fastsetting av fartsgrense samt andre tiltak i 
anleggsperioden av utbygger.

11. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Industri X 1 1 Grønn
Bolig X 1 1 Grønn
Landbruk X 1 1 Grønn
Akutt forurensning 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 gjort kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vasssdrag
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ingen kjente.

12.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
Det er to kjente, automatisk fredede kulturminner i tilknytning til områdene, men 
planområdene er justert slik at kulturminnene ikke berøres.

12.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.)

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

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

X 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. Området er i dag i bruk som dyrka mark, og vil bli lagt 
tilbake til dette etter at deponi og masseuttak er ferdig.

12.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Landskapsvern/estetikk x 2 3 Gul
Vakre landskap x 3 3 Rød
Det som er utfordrende er at hele planområdet ligger i ”Vakre landskap” med høy 
landskapsverdi av fylkesinteresse. Dalsiden og det åpne dalrommet er sårbare for tekniske 
inngrep. Dette må veies opp mot at dette er nødvendige tiltak for å kunne sikre liv og helse 
for de som bruker veien. Rådmannen vurderer at en vil måtte akseptere naturinngrep for å få 
dette til – ikke minst da dette er av midlertidig karakter og vil bli tilbakelagt etter at tiltakene er 
avsluttet.

12.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Terreng X 2 3 Gul
Se punktet ovenfor.

12.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i 

plan og 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn X 1 1 GRØNN

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

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
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En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta.

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

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at en har hatt et godt samarbeid med Statens Vegvesen og Rogaland 
fylkeskommunen i forbindelse med dette planarbeidet. Dette er et planarbeid som har vært 
høyt prioritert å få raskest mulig frem, da det henger sammen med hovedprosjektet som er 
ny tunnel på strekningen.

Dette vurderes som et nødvendig prosjekt i forbindelse med gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak langs Fv 42, der strekningen ved Gyavatnet er svært rasutsatt. En kan 
ikke se at planen vil ha vesentlig negativ virkning jfr. §12-9 i PBL.

Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

16. 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:
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251543 Fv42 Planbeskrivelse.pdf
251544 Fv42 Reguleringsbestemmelser.pdf

251546 Reguleringsplan Midlertidig massedeponi - og riggområde Gnr.83,Bnr.1,2,4 
Fv.42_A3.pdf

251547 Uttalelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.04.2012 AnkoNova AS

Varsel om oppstart av planarbeid -
reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm.
plassering av overskuddsmasse for bygging av 
rassikring for FV 42 ved Gyavatnet

2 X 11.04.2012 AnkoNova AS; 
Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet

3 I 02.05.2012 Asle Klungland Merknad til varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid vedr. gnr. 83 bnr. 1

6 I 19.06.2012 AnkoNova AS Varsel om oppstart av planarbeid rassikring for 
FV 42 ved Gyavatnet

4 I 22.06.2012 Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid -
midlertidig massedeponi - overskuddsmasser for 
bygging av rassikring for Fv42 ved Gyavannet -
Eigersund kommune

5 I 28.06.2012 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering av midlertidig 
massedeponi for overskuddsmasser til rassikring

8 I 02.07.2012 Statens vegvesen
Uttalelse ang. reguleringsplan for midlertidig 
massedeponi ifbm. plassering av 
overskuddsmasse

7 I 09.07.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan rassikring av FV 42 
ved Gyavatnet - massedeponi

9 I 29.10.2012 AnkoNova

Forslag til reguleringsplan for midlertidig 
massedeponi ifbm. plassering av 
overskuddsmasse for bygging av rassikring for 
Fv 42

Parter i saken:
            
N GYA TOR OLAV GYAVEIEN 90 4376 HELLELAND
N MIODONSKA-PILAT 

ELZBIETA
KVERNEVIKVEIEN 
259

4070 RANDABERG

N PETERSEN MARIUS SIRDALSVEIEN 767 4376 HELLELAND
N ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE
Postboks 130 4001 STAVANGER

N SKAILAND ROY-
CONNY

SIRDALSVEIEN 766 4376 HELLELAND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N ÅRSTAD RUTH HEGGDALSVEIEN 31 4370 EGERSUND
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PLANBESKRIVELSE FOR MIDLERTIDIG MASSEDEPONI OG 
RIGGOMRÅDE I TILKNYTNING TIL RASSIKRING AV FV42 GYADALEN 

1. INNLEDNING 
Reguleringsplan for «Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet» er utarbeidet tidligere og vedtatt av 
Eigersund kommune den 18. juni 2012. Denne reguleringsplanen utarbeides for å avsette areal til 
midlertidig massedeponi samt riggområde for dette prosjektet.. 

Reguleringsplanutkastet og dets konsekvenser for ulike interesser vil bli nærmere presentert i 
kapitlene nedenfor. 

2. EIENDOMSFORHOLD 
Det midlertidige massedeponiet og riggområdet berører 1 eiendom.  

På gården Gydal: 
Gnr. 83, bnr. 1: Asle Lars Klungland, Sirdalsveien 718, 4376 Helleland 

3. PLANBESKRIVELSE 

3.1 Bakgrunn 
Formålet med planen å legge til rette for midlertidig deponering av overskuddsmasser fra prosjektet 
«Rassikring av Fv42 ved Gyavatnet» samt legge til rette for midlertidig riggområde til bruk i 
byggeperioden.

3.2 Planstatus 
Planområdet er ikke medtatt i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune. I denne planen er 
området angitt som LNF-område.

3.3 Plankart 
Planen benevnes «Reguleringsplan for midlertidig massedeponi og riggområde i tilknytning til 
rassikring av Fv42 Gyadalen», og er vist på 1 plankart, tegning nr. R1, datert 29.10.2012.  

Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNFR areal, med 
underformål offentlig kjøreveg og annen veggrunn.   
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4. KONSKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Generelt 
Det er beregnet at det vil være behov for midlertidig å deponere ca. 100.000 m³ masser innen 
deponiområdet. Fyllingshøyde er beregnet til ca. 6,0 m. 

Viser deponiet oppfylt med maksimal mengde – ca. 100.000 m³ 

4.2 Trafikksikkerhet 
Avkjørsler fra Fv42 utformes i henhold til Statens vegvesens håndbøker og skal godkjennes av 
Statens vegvesen. Forslag til plassering er vist på plankartet. 
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4.3 Kulturminnevern 
Det er flere kjente, automatisk fredede kulturminner i området. Planområdene er justert for ikke å 
komme i konflikt med disse. 

Kjente automatisk freda kulturminner er markert med rød strek 

4.4 Barn og unge, samt funksjonshemmede 
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede spesielt.  
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4.5 Naturmiljø og landskap 

4.5.1 Landskap 
Natur- og kulturforhold
Dal- og heilandskapet er preget av en veksling mellom vide daldrag og slake morenekledde lier, 
dype fjordsjøer og nakne, bratte fjellpartier. I den sørlige delen av fylket er landskapet karakterisert 
av paralelle og rettlinjede daler i sørvest- og nordøstgående retning.  

Landskapskarakter
Dal- og heilandskapet er den største og mest mangfoldige regionen i fylket, med til dels åpent og 
nakent heilandskap i sør og stor frodighet i de nordlige og indre områdene. I den sørvestlige delen 
av fylket, hvor grunnfjellet dominerer er det et relativt tynt morenedekke og en del fjell i dagen. 
Denne delen av regionen inneholder åpne områder med lynghei, skogholt og beitehaver på lune 
plasser.  

Estetiske landskapsverdier 
Rogaland fylkeskommune har gjort en kartlegging og prioritering av landskapsverdiene, med en 
politisk tilslutning av konklusjonene av arbeidet. Dette er nedfelt i rapporten «Vakre landskap i 
Rogaland». Rapporten deler landskapet inn i landskapsregioner etter NIJOS sitt nasjonale 
referansesystem for landskap og beskriver det karakteristiske for hver landskapsregioen. Under 
«Dal- og heilandskap» er Gyadalen karakterisert som «vakkert landskap», med 3 av 4 stjerner.  

Gyadalen er et tydelig avgrenset landskapsrom i en smal dal hvor terrengformen er særpreget med 
et markert u-profil. Svært bratte dalsider skaper god kontrast til de slakere beiteområdene 
bestående av einer og gras og de flate jordbruksmarkene ned mot Eldrivatnet i sør. Det finnes to 
store masseuttak i området som gir planområdet et flatt og unaturlig utseende. 

Verdivurdering:  middels verdi 

Planlagt massedeponiområde i eksisterende grustak (Kilde: Google Map).

Side 42 av 501



5

Planlagt riggområdet på eksisterende grustak (Kilde: GoogleMap). 

Omfang - virkninger av tiltak
Planlagt midlertidig massedeponi og riggområde er lagt til eksisterende områder for grustak på 
nordsiden av fv. 42. Naturlig terrengform og vegetasjon i områdene er derfor allerede endret.  

Midlertidig massedeponi har en utstrekning på ca. 270 m langs nordsiden av fylkesveien og går ca. 
80-140 m inn mot fjellskråningen. Det vil være en fordel å tilbakeføre noe masser for en mer naturlig 
terrengform.

Høyden på deponiet er i snitt 6 m med bratte skråninger ned mot veien. Dalen vil oppleves trangere 
på strekningen. En mer naturlig form til tilgrensende terreng vil være lavere høyde i vest på ca. 3 m 
og høyere i vest mot tilsluttende terreng på ca. 4-6 m. Utførelsen får betydning for reiseopplevelsen 
og et godt sluttresultat. Nærmest veien bør helningen være slak, og ikke brattere enn 1: 2,5 for en 
mest mulig naturlig avrunding mot fyllingsskråningen og for et noenlunde åpent preg som i 
opprinnelig terreng. Tilpasses mot tilsluttende terreng og skråningsvinkler.  

Midlertidig riggområde har en utstrekning på ca. 170 m langs fv. 42 langs eksisterende masseuttak, 
og vil ta ca. 200 m² nytt terreng i sørvestre del. Inngrepet innover vil bare være synlig fra veien i det 
man passerer området i en 50 m bredde, og er ellers ikke godt synlig. Området vil etter anleggsslutt 
framstå som i dag. Tilbakefylling av masser fra tunnel kan med fordel legges hit. 

Omfang: middels 

Avbøtende tiltak 
Se skjema under punkt 4.5.3- Innspill til Ytre miljøplan.
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4.5.2 Berørte landbruks- og naturverdier
Midlertidig riggområde og massedeponiområde er tenkt lagt på areal der det tidligere er tatt ut 
grusmasse. Naturlig vegetasjon i områdene er derfor endret. Massedeponiområdet blir i dag brukt 
som landbruksareal, først og fremst beite, men også noe fulldyrka areal. Totalt vil 12 dekar beite og 
0 dekar fulldyrka areal bli berørt.  

Det er innhentet kunnskap om naturmiljø innenfor planområdet og i nærliggende områder, i 
tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning), artskart (Artsdatabanken), 
hjorteviltregisteret (fallviltbasen) og vann-nett( http://www.vann-
nett.no/portal/Waters.aspx?WaterbodyID=026-23-R). Det er ikke registrert arter som er regnet som 
trua eller sårbare i Norsk Rødliste innenfor planområdet. Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller 
prioriterte arter i planområdet (jfr. NML §§ 23 og 52).  

Både midlertidig massedeponi og riggområde er tenkt plassert like nord for fv 42. Eksisterende 
kantsone mot Eldrivatnet, sør for fv 42, vil derfor ikke bli berørt.  

Like vest for begge planområdene, midlertidig massedeponi og midlertidig riggområde, renner to 
små bekker. Bekkene ligger utenfor planområdet, og vil ikke bli berørt direkte, men sigevann fra de 
to planområdene vil kunne renne ut i disse bekkene og videre ut i Eldrivatnet. Ørret og sannsynligvis 
også ål lever i Eldrivatnet. Øvre deler av Hellelandsvassdraget har svært lav pH (Gyavatnet like øst 
for Eldrivatnet er pH mål til 5,1). pH i Eldrivatnet er sannsynligvis på samme nivå. Samlet økologisk 
tilstand for Gyavannet er moderat.  

For midlertidig riggområde, vil følgende utslipp være aktuell:  
- Utslipp av olje fra anleggsmaskiner og kjøretøy  
- Sanitæravløp fra brakkerigger  
- Utslipp fra vaskeplass for biler / anleggsmaskiner  

Det bør etableres mindre sedimentasjonsbasseng for å hindre avrenning av overflatevann fra 
riggområde. Terrenget på riggområdet vil kunne endre seg noe over tid. Anleggspersonell bør derfor 
følge med på midlertidige vannløp i anleggsfasen og implementere midlertidige 
sedimenteringsgroper før vannet renner ut fra anleggsområdet. Avløp fra vaskeplasser og 
sanitæravløp må godkjennes. Eventuelle forurensede masser skal samles opp og leveres til et 
godkjent deponi.  

Midlertidig massedeponi skal etter planen romme steinmasser fra ny tunell. Sprengmassene som 
skal deponeres inneholder finstoff og rester fra sprengstoff. Direkte avrenning fra deponi til vassdrag 
må unngås. Sigevann skal samles i avskjærende grøfter og løpe gjennom sedimenteringsgrop før 
videre utslipp.  

Se også kapittel 4.5.3 for avbøtende tiltak.  
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4.5.3 Innspill til Ytre Miljø Plan
Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om byggherren 
skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides konkurransegrunnlag for 
byggfasen.

Arbeidet med YM – planen omfatter vurderinger og prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn på 
ytre miljø, fastsetting av miljømål for prosjektet, samt etablering av opplegg for kontroll av 
prosjektets miljømessige kvalitet.  

I foreslått reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser er miljø- og landskapshensyn 
forsøkt ivaretatt. Flere løsninger må likevel utformes mer detaljert i byggefasen og tas inn i 
konkurransegrunnlaget for prosjektet.  

For å lette arbeidet med utforming av YM – plan i byggefasen, er det her listet opp spesielle 
miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med reguleringsplan, med forslag til avbøtende 
tiltak.
Tema Avbøtende tiltak
Landbruk - Matjordlaget fra anleggs- og deponiområder skal tas vare på 

og føre tilbake til området etter at anleggsarbeidet er avsluttet.
- Dersom mulig, bør anleggs- og deponiområdet avsluttes og 

tilbakeføres tidlig på året (før medio mai) slik at vegetasjon kan 
etableres samme år.  

- Ved tilbakeføring skal terrenget utformes slik at det ikke er til 
hinder for rasjonell landbruksdrift

Bekk/avrenning - Kantsone på minst 10 meter mot bekk vest for de to 
planområdene, midlertidig massedeponi og midlertidig 
riggområde, skal stå urørt.

- Det må etableres små sedimentasjonsbasseng/groper innenfor 
planområde både for massedeponi og for riggområde. 
Basseng kan være aktuell å flytte underveis etter hvert som 
terreng endrer seg.  

Landskapsbilde - Sidekanter og topp av ny fylling avrundes med store former, 
tilpasset sideterrenget i størst mulig grad. Unngå flat og 
unaturlig topp. Det skal utarbeides beskrivende skisser av 
landskapsarkitekt i byggeplanen.   

- Nytt inngrep i riggområdet skal tilbakefylles til dagens nivå. 
Resterende riggområde kan med fordel fylles tilbake med noe 
sprengstein tiltenkt deponiområdet. Det vil gi bedre 
«massebalanse» i området og et mer naturlig preg. 

- Det skal tilstrebes å legge finmasser fra tunnel på toppen som 
grunnlag under matjorda.

Kilder:
- WMS-tjeneste fra Direktoratet for naturforvaltning: 

http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_WMS_oversikt.asp 
ftp://ftp.dirnat.no/pub/Naturtyper/Shape/

- Vann-nett: http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/
- Norsk Rødliste 2010: http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=268&amid=8237
- Vakre landskap i Rogaland, Rogaland fylkeskommune 
- Landskapskonvensjonen 
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4.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Alt etter bruk av utstyr vil det i gjennomsnitt bli kjørt ut ca. 50 lass fra tunnel pr. dag til deponi. 

Anleggstrafikk vil medføre at det er stort innslag av tunge kjøretøyer. Det vil bli nedsatt 
fartsgrense innen anleggsområdet. Dette vil medføre at trafikanter må regne med lengre reisetid og 
noe venting. 

I tørre perioder kan det bli støvproblemer ved utkjøring. Dette kompenseres i nødvendig grad med 
vanning og/eller salting. 
For risikofylt arbeid vises til pkt. 4.7 nedenfor. 
De ulike utslipp kan deles i følgende kategorier: 

Kategori A: Avløp fra sanitæranlegg i forbindelse brakkeforlegning, kontorer mv. 
 Kategori B: Avløp fra verksted og vaskeplasser 
Mindre anlegg av kategori A og B behandles av kommunen. Mindre anlegg defineres som anlegg 
med en belastning på mindre enn 25 personekvivalenter (pe). 

Utslipp som følge av bruk av eventuelle kjemiske injeksjonsmidler skal behandles som egen sak. 

4.7 Risikofylt arbeid iht. byggherreforskriften 
Større fyllinger, anleggstiltak mv. vil medføre at en viss fare for mennesker og dyr. Det vil bli 
løpende vurdert nødvendige sikringstiltak undervegs i anleggsperioden. Sprengstoff skal 
oppbevares forsvarlig.

Vinterstid kan være rasfare ved kjøring i dagsonen på eksisterende veg.  

Følgende arbeider kan representere en fare i utførelsesfase: 
� Arbeid ved eller nær høyspentledninger/-kabler og elektriske installasjoner 
� Arbeid på steder med passerende trafikk 
� Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras 
� Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander 
� Arbeid med montering av tunge elementer 
� Arbeid som kan innebære fare for helseskadelig eksponering av støv, gass og støy 
� Arbeid som kan utsette personer for kjemiske og/eller biologiske stoffer 
� Arbeid som kan innebære brann- og eksplosjonsfare 

Det skal utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før anleggsoppstart som skal 
godkjennes av prosjektledelsen. Planen skal bygge på risikovurderinger og være tilpasset det 
aktuelle bygge- og anleggsarbeidet. 

Det skal også gjøres nødvendige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med byggeplannivået. 
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5. INNKOMNE UTTALELSER TIL OPPSTARTVARSEL 
Oppstartvarsel er iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i Dalane Tidende.  
I tillegg er berørte grunneiere og offentlige myndigheter varslet direkte med brev.

Følgende er varslet: 
Håkon Hinna Gya Postboks 512 4376 Helleland 
Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland 
Asle Lars Klungland Sirdalsveien 718 4376 Helleland
Eigersund kommune, plankontoret Postboks 580 4379 Egersund 
Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger 
Eigersund kommune, miljø og 
drift

Postboks 580 4379 Egersund 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, kultur Postboks 798 4004 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, regional Postboks 798 4004 Stavanger 
Dalane Energi Postboks 400 4379 Egersund 
Funksjonshemmedes råd Postboks 580 4379 Egersund 
Barn og unges representant Postboks 580 4379 Egersund 
Eldrerådet Postboks 580 4379 Egersund 
NVE, Region sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Dalane Friluftsråd Postboks 580 4379 Egersund 
Eigersund Politistasjon  4379 Egersund 
Fylkesmannen i Rogaland, 
landbr.

Postboks 59 4001 Stavanger 

Regionantikvaren for Dalane Postboks 580 4379 Egersund 
Telenor Servicesenter, utbygging Postboks 7150 5020 Bergen 
Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 Stavanger 
Lyse Nett AS Postboks 8124 4069 Stavanger 

Innen uttalelsesfristens utløp har det kommet inn uttalelser fra følgende: 

� Eigersund kommune, felles brukerutvalg, datert 11.04.2012 
� Asle Klungland, grunneier gnr. 83 bnr. 1 datert 02.05.2012 
� Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, datert 24.04.2012 og 09.07.2012 
� NVE, Region sør, datert 22.06.2012 

Eigersund kommune, felles brukerutvalg: 
Har ingen merknader til saken 

Asle Klungland, grunneier gnr. 83 bnr. 1: 
En vil i forbindelse med reguleringsvarselet motsette seg alle inngrep på min eiendom, før det 
foreligger en skriftlig avtale vedrørende grunnavståelse og plassering av masse. 

Kommentar: 
Rogaland fylkeskommune, som tiltakshaver, vil inngå skriftlig avtale med grunneier.  

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen: 
Har ingen merknader i nåværende fase av planprosessen 

Kommentar: 
Planområdet er redusert for ikke å komme i konflikt med de registrerte kulturminner.  
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NVE, region sør: 
Vi anbefaler at arealet mellom veien og vassdraget beholdes som kantsone og reguleres i samsvar 
med dette. 

Kommentar: 
Planområdet er justert og arealet mellom veien og vassdraget inngår ikke i planforslaget.  

6. PLANPROSESS 
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune, samferdselsseksjonen i samarbeid  
med Statens vegvesen. 

Planoppstart ble annonsert og sendt ut den 11.04.2012 og 20.06.2012  
med frist for uttalelse 30.07.2012. 
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7. ROS-ANALYSE 

Nedenstående mal benyttes for utarbeidelse av ROS-analyse: 

Forslag til 
reguleringsplan for 
område:

Massedeponi og rigg for bygging av Fv. 
42 ved Gyavatnet 
Navn på planområdet

Gnr. 83, bnr. 1   Dato 28.09.2012 
      

NATURBASERT  
SÅRBARHET 

Risiko = 
R
Ikke
Aktuell = 
IA

Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 
Forslag til 
forebyggende tiltak 

Er det fare for skred, ras 
eller steinsprang? 
http://www.skrednett.no

IA

Er det fare for flom eller 
erosjon? 
http://nve.no/

IA

Er det fare for stormflo? IA

Er det fare for radon? 
http://www.nrpa.no/radon IA

Er det fare for spesielle 
værforhold
(lokale fenomen) 

IA

Eventuelle andre 
naturbaserte farer i 
området?

IA
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VIRKSOMHETSBASERT  
SÅRBARHET 

Risiko = 
R
Ikke
Aktuell = 
IA

Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 
Forslag til 
forebyggende 
tiltak

Er det trafikkfare i eller i 
tilknytning til området? IA

Er det fare med hensyn til 
elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger? 
http://www.nrpa.no/

IA

Medfører planforslaget 
risiko (støy, støv, etc.) i 
sammenheng med 
nærhet til 
vegtrafikk/transportnett 
eller
skipstrafikk/kaianlegg? 

R Fylling av masser i deponi 
kan medføre støvplager Tildekking, vanning 

Er det fare i 
sammenheng med 
industrianlegg – 
brann/eksplosjon,
virksomheter der 
kjemikalieutslipp eg/eller 
annen forurensing kan 
skje, lagringsplasser 
(industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner der farlig 
staff lagres)? 

IA

Eventuelle andre 
virksomhetsbaserte farer 
i området? 

IA

Når man har vurdert hvilke forhold som kan medføre risiko (R) i området som skal reguleres, må 
man vurdere hva prognosen for at det skal skje er, og eventuelle konsekvenser av hendelsene. 
Man kan da benytte kriteriene på neste side: 
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Prognosen for uønskede hendelser skal vurderes etter disse kriteriene:

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

Sjelden Mellom enn en gang hvert 10. og 50. år 

Sannsynlig Mellom enn en gang hvert år og en gang hvert 10. år 

Ofte Flere enn en gang i året 

Konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle skader skal vurderes etter disse kriteriene:

Begrep Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Ubetydelig Ubetydelige/ufarlige  

skader 

Ubetydelige skader 

på miljøet 

Skader opp til kr. 

50.000

En viss fare Få og små 

personskader 

Skader som krever 

mindre tiltak 

Skader fra kr. 50.000 

til 500.000 

Kritisk Alvorlige 

personskader, 

dødsfall kan 

forekomme 

Miljøskader som 

krever større tiltak 

Skader fra kr. 

500.000 til 5.000.000 

Farlig Alvorlige skader/noen 

døde/langtidsskade 

Omfattende og 

langvarige skader på 

miljøet

Skader fra kr. 

5.000.000 til 

50.000.000

Katastrofalt Store skader, mange 

døde/stor

langtidsskade 

Omfattende og 

uopprettelige skader 

på miljøet 

Skader over kr. 

50.000.000

Analysen kan gjerne settes opp i dette eller tilsvarende skjema. Det er også viktig med 
utfyllende/forklarende kommentarer med hensyn til prognose og konsekvenser. 

Videre må planlegger/utbygger komme med forslag til forebyggende tiltak dersom det blir påvist 
risiko i  
området.

Dersom det er behov for forebyggende tiltak, skal disse inngå i planen, for eksempel i 
bestemmelsene. eksempler kan være høydeplassering av bygg, skredsikring, bygningsmessige 
tiltak, særskilte tiltak i byggegrunnen med mer. 

ROS-analysen skal utarbeides av fagkyndige. 

Side 51 av 501



14

8.1 Vurdering av uønskede hendelser 
Som det framgår av ROS – analysen kan tiltaket medføre en uønsket hendelse som det bør 
iverksettes tiltak for å forebygge. Dette gjelder støvplager ved fylling i deponi. Hendelser og 
forebyggende/avhjelpende tiltak beskrives nedenfor.  

8.2 Støvplager ved fylling i deponi 
Fylling og uttak av masser i deponi kan medføre støvplager i tørre perioder.  
Aktuelle tiltak kan være tildekking, vanning, salting. 

På denne bakgrunn vurderes hendelsen å kunne få ubetydelige følger.   
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MIDLERTIDIG
MASSEDEPONI OG RIGGOMRÅDE I TILKNYTNING TIL RASSIKRING AV 
FV42 GYADALEN 

Plankart datert 29.10.2012 
Reguleringsbestemmelser datert 29.10.2012 

1. GENERELT 

1.1 Området reguleres til følgende formål 

Bebyggelse og anlegg (jfr. Plan og bygningslovens § 12-5, nr. 1) 
- Råstoffutvinng – masseuttak 
- Riggområde 
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2. FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Rekkefølgekrav 

Plan for ytre miljø skal utarbeides før anleggsarbeidet tar til. Eventuelle behov for ytterligere 
oppfølgende avklaringer skal avklares. Ytterligere avbøtende tiltak i forhold til miljø og samfunn skal 
avdekkes gjennom dette arbeidet og innarbeides i byggeplaner og konkurransegrunnlag. 

Før arbeidet med deponering av masser og opparbeiding av riggområdet tar til skal matjord skaves 
av og deponeres for seg, slik at det kan benyttes til forblending av deponi samt istandsetting av 
deponi- og riggområde etter at alt av deponerte masser er tatt ut og riggområdet ryddet. 

Før arbeider med deponering av masser kan avsluttes skal fyllingene forblendes med vekstlag.  
Dette for å dempe virkningen av deponiet i landskapet samt hindre støvflukt til omkringliggende 
områder. 

2.2 Universell utforming 

Området skal sikres universell utforming minimum på følgende områder 
� Det skal ikke beplantes med busker eller trær som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. 
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3. REGULERINGSFORMÅL 

3.1  Generelt 

3.1.1  Bestemmelser for anleggsperioden. 
 Det må foreligge særskilte planer for sikring av overvann avrenning i anleggsperioden. 

Tekniske planer for tiltak som berører fylkesvegen (fv. 42) skal forevises og godkjennes av 
Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 

3.1.2  Avkjørsler 
Regulerte avkjørsler er vist på reguleringsplanen.  Avkjørsler til Fv42 skal være godkjent av 
Statens vegvesen før byggetillatelse gis. 

3.1.3 Frisikt 
Det anlegges frisiktsoner innenfor offentlige trafikkområde. Det skal være fri sikt i en høyde 
av 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 

3.1.4 Byggegrense 
Byggegrense skal være i henhold til veglovens bestemmelser 

3.2  Bebyggelse og anlegg 

3.2.1 Råstoffutvinng - masseuttak 
Område M1 kan benyttes til masseuttak for grus, sand og stein fra tunnel og daganlegg 

Det vises til rekkefølgekrav i pkt. 2 vedrørende tiltak som må være gjennomført før området 
kan benyttes til midlertidig deponi. For øvrig skal deponering skje i henhold til godkjent 
fyllingsplan. 

Før videre uttak av sand- og grusmasser og deponimasser kan iverksettes, skal det foreligge 
en uttaks- og avslutningsplan som skal godkjennes av Eigersund kommune. Et krav for å ta 
ut masser er at det skal være en avtalt forpliktelse til istandsetting av området etter uttaket er 
avsluttet.

3.2.2 Riggområde 
Område M2 kan benyttes som riggområde i anleggsperioden 2013 – 2017.  

Det vises til rekkefølgekrav i pkt. 2 vedrørende tiltak som må være gjennomført før området 
kan benyttes til midlertidig riggområde. 
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

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

AnkoNova AS
Postboks 1029 Hillevåg

4095 STAVANGER 24.04.2012

Deres ref.: 10086 Saksbehandler:Trond Meling Saksnr. 10/8743-8
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 25245/12

Arkivnr. FR-RB EIG FV42 
V/GYAVATNET/RASSIKRIN

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG MASSEDPONI -
PLASSERING AV OVERSKUDDSMASSER FOR BYGGING AV RASSIKRING FOR 
FV42 - GYAVATNET - VARSEL OM OPPSTART - UTTALELSE KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 03.04.12, samt befaring i 
området foretatt den 19.04.12.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert varselet om regulering i det 
aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.

Planområdet utgjør et eldre masseuttak som er klart markert i terrenget med forholdsvis 
stor skjæringer i nord og øst. Terrenget i området er senket flere meter.

Tett opp til planområdet ligger det tre felt med rydningsrøyser som er automatisk freda, jf. 
Kulturminneloven § 3. Det ene feltet ser ut til å ligge urørt like vest for planområdet (id 
34271), ett ligger i beitemark like sør for Fv42 (id 71964), mens det tredje ligger like øst for 
planområdet (id 53587). Det sistnevnte er noe skadet i den vestlige delen av masseuttaket 
(jf. vedlagt kart). Ved befaringen ble det også påvist en heller dannet av store steinblokker 
i ura like nord for masseuttaket. Helleren er rundt 2m dyp og ca. 2m høy i dråpefallet. 
Erfaringsmessig er slike hellere blitt brukt som oppholdssted i ulike perioder av forhistorien 
i forbindelse med jakt/fangst og utnyttelsen av ulike utmarksressurser. Det ble ikke gravd 
prøvestikk e.l. i helleren ved befaringen, så foreløpig er det usikkert om denne helleren er 
blitt brukt i forhistorisk tid.

Slik plangrensen er tegnet på tilsendt kart er det konflikt mellom planområdet og de 
registrerte kulturminnene, dette gjelder særlig id 71964 som ligger sør for Fv42. Det ser 
også ut til å være delvis konflikt med id 34271 i vest og id 53587 i øst, men sistnevnte 
kulturminne er som sagt allerede delvis fjernet av masseuttaket. Den nyregistrerte helleren 
ser også ut til å ligge innenfor planområdet.

For å unngå konflikt med de registrerte kulturminnene ber vi om at planområdet blir 
redusert noe (jf. rød strek på vedlagt kart). I vårt forslag er plangrensen trukket ned til 
bunnen av eksisterende masseuttak, slik at en får en tilstrekkelig buffer mot kulturminnene 
i området. Ved å unngå å fylle masser helt inn til kanten av eksisterende masseuttak vil en 
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også minske faren for skade/utrasing når de midlertidige massene blir fjernet. Dette vil 
igjen redusere faren for at kulturminnene i området blir skadet i forbindelse med arbeidet.
Vi gjør også oppmerksom på at dersom veien i området må utbedres pga. av 
massedeponiet, må dette skje mot nord slik at en unngår konflikt med id 71964 som ligger 
like sør for Fv42.

Utover dette har kulturseksjonen ingen vesentlige merknader til planen i nåværende fase 
av planprosessen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan bli aktuelt å reise 
innsigelse til planen dersom en ikke tar tilstrekkelig hensyn til kulturminnene i området.

Med hilsen
Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Trond Meling
rådgiver

Vedlegg: Kart

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

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

AnkoNova AS
Postboks 1029 Hillevåg

4095 STAVANGER 09.07.2012

Deres ref.: Saksbehandler:Trond Meling Saksnr. 12/11963-3
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 42633/12

Arkivnr. FR-RB EIG FV42 
V/GYAVATNET/massedep.

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - RASSIKRING AV FV42 VED
GYAVATNET - MASSEDEPONI - VARSEL OM OPPSTART - UTTALELSE 
KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 19.06.12, samt vårt brev 
angående saken datert 24.04.12.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, har vurdert varselet om regulering i det 
aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.

I vårt brev datert 24.04.12 gjorde vi oppmerksom på at planen var i konflikt med autolatisk 
freda kulturminner, og det kunne bli behov for nærmere arkeologiske registreringer i 
planområdet. 

Planområdet er nå redusert slik at en unngår konflikt med kjente kulturminner, samt de 
områdene vi vurderte hadde et potensial for automatisk freda kulturminner. Med bakgrunn
i dette har kulturseksjonen ingen merknader til tiltaket i nåværende fase av planprosessen.

Rogaland fylkeskommune vil understreke at selv om det pr. i dag ikke kjennes automatisk 
freda 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: Eigersund kommune, Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-21/60
Arkivsaksnr.:
11/1759
Journalpostløpenr.:
12/28046

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
177/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 
fritidsboliger Svånes - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på 
Svanes. Planen omfatter til sammen 4 fritidsboliger. Reguleringsplanen er fremmet i tråd 
med gjeldende kommuneplan og det er ikke kommet vesentlige merknader til planen. 
Rådmannen anbefaler derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.  

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

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Bestemmelser

1. Tilføyelse 4.1.6: Ny bebyggelse skal landskapstilpasses.
2. Endret 7.1.1 til ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert 

tilfredsstillende vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene.

3. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis 
og når dette kommer i området.”

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende fritidsbebyggelse 

vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og eksisterende terrenglinje 
inntegnet.

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres.
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for.
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger Svånes - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for HF41 – fritidsboliger på gnr. 21 bnr. 40 og 
60 på Svanes hvor en ønsker å regulere finn 4 fritidsboliger. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbolig HF41 i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Det er ikke et tidligere regulert område. 

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Rogaland Fylkeskommune, 

kultur
 Ingen merknad. O
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4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

5. Eier av gnr. 21 bnr. 5  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Reguleringsplanen må bli 
utformet i samsvar med 
gjeldende kommuneplan. 
Viktig å sikre god 
landskaps- og 
terrengtilpassning av 
fritidsboligene, samt god 
utforming og estetikk. Jf 
veileder fra 
Miljøverndepartementet 
om planlegging av 
fritidsbebyggelse T-1450.

E Planbestemmelsene stiller krav til 

at kommunen skal påse at 

bygningene tilpasses eksisterende 

terreng, nabobebyggelse og 

landsskapsforhold.

2. Statens Vegvesen   Det forutsettes at 
eksisterende adkomstvei, 
Nordre Svanesvei. 
(Fylkesvei 44), ved fv. 44 
Hp 02 kmp 19.926, 
benyttes som adkomst til 
planområdet. Ved endret 
bruk/utvidelse gjelder krav 
etter veglovens § 40. 
Tekniske planer som 
berører Fv.44 skal 
forevises og godkjennes 
av Statens veivesen

E Adkomsten skjer via Nordre 
Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 
44 Hp 02 kmp 19.926.

3. Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

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

Private merknader

5. Eier av gnr. 21 bnr. 5  Ber om at det blir tatt 
hensyn til utsikten fra 
eiendommen Bastau og 
ned til Svånesvika ved 
plassering og høyde på 
fritidsboligene.

O En viser tiltatt tiltakshaver opplyser 
følgende om dette: ” Det blir lagt 
vinn på å plassere ny 
fritidsbebyggelse på naturlige 
flater i terrenget. Møneretning ved 
utvidelse av eksisterende hytte er 
lagt slik at det skal være til minst 
mulig ulempe for nabo.”

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.
Bestemmelser
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1. Tilføyelse 4.1.6: Ny bebyggelse skal landskapstilpasses.
2. Endret 7.1.1 til ”Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert 

tilfredsstillende vannforsyning og avløpet er sikret på en måte som er godkjent av 
Eigersund kommune. Avløp skal ikke føre til forurensning av omgivelsene.

3. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis 
og når dette kommer i området.”

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende fritidsbebyggelse 

vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og eksisterende terrenglinje 
inntegnet.

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres.
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for.
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger på gnr. 21 bnr. 40 og 60 på Svanes. Dette er et mindre byggeområde for 
fritidsbolig på om lag 5,5 daa og ligger vestvendt med flott utsikt over havet. Arealet består 
av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til gnr.21, bnr.40 og 60. 
Området er relativt flatt med stigning mot veg. Området er til dels treløst landskap som stiller 
klare krav til estetikk og landskapstilpassning. I dette ligger å velge en utforming som glir inn i 
terrenget og der en velger en plassering som minimaliserer terrenginngrep.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 5,5 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er en eksisterende fritidsbolig i planområdet. I tilgrensende område inngår en del eldre 
fritidsbebyggelse og boligbebyggelse som ikke inngår i reguleringsplanen.
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5.2 Ny fritidsbebyggelse
Det er i forslag til reguleringsendring vist mulighet for tre fritidsboliger hvor plassering er vist 
på plankartet med nummer 1-3. Eventuell boder skal oppføres som tilbygg til fritidsboligene. 
Det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i forslag til 
reguleringsplan.

Bygningene skal ha saltak med maksimal  mønehøyde på 5,5 meter. Størrelsen er i tråd med 
kommuneplanen og er på 75m2 BYA.

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra fylkesvegen og adkomsten inngår i en annen reguleringsplan for 
området. Adkomsten er der regulert i tråd med krav som ble stilt av Statens Vegvesen.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Det er vist mulighet for 6 parkeringsplasser i felles parkering. Det er vist et område avsatt til 
landbruksområde gjennom planen.

6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er satt av parkeringsplass for 6 parkeringsplasser i form av felles parkering og en 
vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planen. Adkomsten til området skjer via 
allerede regulert avkjørsel fra fylkesvegen. Adkomst skjer via Fv.44 i etablert avkjørsel og 
skal behandles etter veglovens § 40 og godkjennes av Statens Vegvesen.

7.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha negativ konsekvens, og en viser til at adkomsten til området er 
sikret via annen reguleringsplan.

7.4 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

Det er offentlig vann tilgjengelig i området utifra vann- og avløpskartet. Det er ikke offentlig 
avløp i området og dette må godkjennes av kommunen i så fall.

7.5 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 jfr. bestemmelsene..

7.6 Avfallshåndtering

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Søppelhåndtering vil skje ved å benytte tømmeordningen til ett opparbeidet 
renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra planområdet.

8. 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

Rådmannen viser til at dette ikke er redegjort for i planforslaget av tiltakshaver.

9. 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 ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Rådmannen viser til at dette ikke er redegjort for i planforslaget av tiltakshaver. Rådmannen 
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legger til grunn at lek kan skje på egen eiendom, eller i tilknytning til naturområdene rundt 
området. Det er ikke oppgitt størrelse på friluftsareal eller ute og oppholdsareal og dette må 
gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn..

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 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.

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 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.

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Området er vestvendt mot havnet og vil således være vind og værutsatt, men ikke i større 
grad enn andre bygninger i området.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i bestemmelsene. 

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

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.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

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

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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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.

12.2 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

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

x 1 3 Grønn

Det grenser inn til avmerket rødlist art - plante. Vurderes å ha liten konflikt.

12.2 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.

12.3 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.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. Allmennheten er sikret gangadkomst 
gjennom veg i området.

12.5 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.
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12.6 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

Men byggeskikk dreier seg også om boligens forhold til landskapet. I landskap med sårbar 
silhuett eller vegetasjon bør nye bygg underordne seg horisonten og landskapet.  Utbygger 
ved valg og plassering av sølt å plassere fritidsboligene for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt og plassering er i tråd med det som 
ble akseptert på befaring.

12.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet – bebyggelsen skal terrengtilpasses og er lagt på flater for å unngå omfattende 
terrenginngrep. Det er også stilt krav i forhold til utgraving og lignende. Dette er ivaretatt på 
en tilfredsstillende måte.

12.8 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.

12.9 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.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn
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Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er sagt at en har plassert nye bygninger slik at en skal ivareta ta naboene, men det er 
ikke lagt ved dokumentasjon som viser dette. En vil be om at det utarbeides snitt som viser 
hvordan ny bebyggelse vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse med ny og 
eksisterende terrenglinje inntegnet.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Rådmannen viser til at dette ikke er redegjort for i planforslaget av tiltakshaver.
Området er vestvendt og med flott utsikt og har således gode solforhold. Det er ikke sagt noe 
om ev. konsekvenser for naboers solforhold pga. den nye bebyggelsen og dette bør gjøres 
rede for før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

13. 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

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”.

I forbindelse med denne planen vurderes behovet for utbyggingsavtale som liten jfr. at 
kommunen ikke skal overta veg og/eller anlegg. 

14. 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.

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

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.
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16. 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 detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
248854 Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl., Svanes
248858 Vedlegg 1.plan_ny.pdf
248859 Vedlegg 2.Reguleringsbestemmelser ,Svanes.docx
248860 Vedlegg 3.Planbeskrivelse Svanes.docx
248863 Vedlegg 5.EIGERSUND KOMMUNE.docx

248867
Vedlegg 7.Eigersund kommune, felles brukerutvalg, Fylkesrådmannen, 
St.Vegvesen, Vassbø.pdf

248873 Vedlegg 13.Risiko-sjekkliste.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.08.2011 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

2 I 31.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering til fritidsboliger 
på gnr. 21 bnr. 60 - Svanes

4 I 07.09.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 
21 bnr. 60 m.fl.

3 I 09.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart av detaljreguleringsplan og 
utbyggingsavtale gnr. 21 bnr. 60 m.fl., Svanes

5 I 16.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 -
fritidsboliger Svanes

6 X 23.09.2011 Prosjektil Areal AS Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
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detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for 
fritidsbebyggelse gnr. 21 bnr. 60 m.fl. Svanes

8 I 10.10.2012 Prosjektil Areal AS
Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse gnr. 
21 bnr. 60 m.fl., Svanes

Parter i saken:
            
N BREKKA SOLVEIG 

JOHANNE
BREKKAVEGEN 54 3840 SELJORD

N FUGLESTAD ANITA GAMLE 
EIGERØYVEIEN 79

4373 EGERSUND

Gerd Pedersen Teigen 22 4371 EGERSUND
N KLIPPEN JAN ARVE HESTNESVEIEN 29 4372 EGERSUND
N KLIPPEN 

MARGRETHE
NONSFJELLVEIEN 30 4371 EGERSUND

N KLIPPEN OVE RINDAVEIEN 9 4371 EGERSUND
N MELLEMSTRAND ALF 

VIDAR
REKTOR SÆLANDS 
VEG 8

4344

N MELLEMSTRAND 
JOSTEIN

TVERRMOEN 23 A 4645 NODELAND

N MELLEMSTRAND 
KJELL ARILD

SUNDEBRÅTET 1 A 4046 HAFRSFJORD

N MELLEMSTRAND 
NORLEIF

SANDVIKA 7 4329 SANDNES

N PEDERSEN GERD TEIGEN 22 4371 EGERSUND
N SKALSTAD GUDRUN 

VASSBØ
DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD GUDRUN 
VASSBØ

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SKALSTAD PER 
KRISTIAN

DALEGÅRDSVEIEN 
72

3028 DRAMMEN

N SVANES EVA 
MARGRETHE

STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND

N SVANES GUNN 
MYKLEBUST

STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND

N SVANES HANS 
AMANDIUS

NORDRE SVANESVEI 
21

4372 EGERSUND

N SVANES HARALD STRANDAVEIEN 5 4372 EGERSUND
N SVANES KARL 

HÅKON
STRANDAVEIEN 14 4372 EGERSUND

N VASSBØ GERD M 
AARRESTAD

RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N VASSBØ REINERT 
HAUGELAND

RISBAKKEN 11 4389 VIKESÅ

N AALBU TURID EINERBAKKEN 27 4371 EGERSUND
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Tegnforklaring:

Revisjoner

Saksbehandling

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

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

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:1000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

E.V

J.K

09.10.12

Detaljreguleringsplan for Svanes.

Bebyggelse og anlegg (PBL2008§12-5)

Juridiske linjer og punkt PBL2008

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i planen

Frisiktslinje

Fritidsbebyggelse

Friluftsformål

Landbruks-, natur og friluftsområder

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Frisikt

Hensynssone

Sikringsonegrense

Senterlinje

Avkjørsel

Regulert møneretning
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Prosjektil Areal AS
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes

Eigersund

Planbestemmelser for:

REGULERINGSPLAN FOR 
FRITIDSBEBYGGELSE, SVANES HF41
GNR.21, BNR.60 

Plan nr. 

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den          i sak   / Arkivnr: 

§ 1. Planens målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse der utbyggingen tar 
hensyn til områdets landskapsmessige og miljømessige kvaliteter. 

§ 2. Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

I. Bebyggelse og anlegg (§12-5 pkt 1)
                                

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 pkt 2)

III. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§12-5 pkt 5)

§ 3.Felles bestemmelser

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

3.1.2 Mindre bygg/anlegg for tekniske installasjoner som trafokiosker og 
pumpestasjoner kan etableres innenfor planområdet.
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Prosjektil Areal AS
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes

§ 4.Arealbruksformål

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg 

4.1.1 Det legges til rette for oppføring av 3 fritidsboliger.

4.1.2 Tillatt BYA for fritidsbolig skal ikke overstige 75 m2. Maksimal mønehøyde 
settes til 5,5 meter. Maksimal gesimshøyde settes til 4 meter. Bygningene 
skal ha saltak..

4.1.3 I tillegg til 75 m² BYA på fritidsboligen tillates det oppført en bod på 10 m2

pr. fritidsbolig. Bod tillates ikke frittliggende men skal oppføres som tilbygg 
under samme takflate som fritidsboligen.

4.1.4 Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. Terrasse skal 
ikke overstige 20 m2. Overbygd terrasse regnes ikke med BYA angitt for 
hytte/ bod. Terrasse kan etableres utover byggegrense.

4.1.5 Det er ikke tillatt med inngjerding av tomtene.
Skjemmende antenneanlegg tillates ikke. 

4.1.6 Skjemmende farger og signalfarger på bebyggelsen og anlegg i tilknyttning 
til denne tillates ikke.

4.1.7 Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 

4.1.8 Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om 
tillatelse til tiltak påse at det velges terrengtilpasset bebyggelse med en 
form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget. 

4.1.9 Utgraving av terreng skal begrenses til det absolutte nødvendige for den
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses 
eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i.

4.1.10 Elektrisitetsforsyning skal skje gjennom jordkabel.

§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.2.1 Kjørevei er felles for planlagte nye fritidsboliger, samt eksisterende 
fritidsbolig på 21/40.
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Prosjektil Areal AS
Forslag til reguleringsbestemmelser for fritidsbebyggelse Svanes

§ 5.Landbruks-, natur- og friluftsområder

5.1
Det er ikke tillatt med inngrep i grøntområdene, utover opparbeiding av    
turstier, samt graving i nødvendig utstrekning for tilførsel av 
ledningsanlegg.   
Områdene skal holdes i god orden og hevd, hvorav beitemark skal 
opprettholdes mellom tomtegrensene.

§ 6.  Hensynssoner

6.1 Innenfor regulerte frisiktsoner ved veg skal det være fri sikt i en høyde av 
0,5 meter over tilstøtende veiers planum.

§ 7.Rekkefølgebestemmelser

§ 7.1 Opparbeidelse av anlegg

7.1.1 Det må oppnås utslippstillatelse for avløpsvann før byggestart.

7.1.2 Det må dokumenteres hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann 
før nye fritidsboliger kan tas i bruk. Drikkevannsforsyningen skal 
godkjennes av mattilsynet.

Stavanger den 13.12.11
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 21, bnr.40 og 60, Svanes, 
Eigersund

BAKGRUNN FOR IGANGSETTELSE AV REGULERINGSPLANEN
Planforslaget omfatter område HF 41 i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er 
fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse HF, som er eldre til dels kystnære områder, der 
øvre BYA ikke skal overstige 75 m2. Området var i forrige kommuneplan merket som LNF 
område, men ble omgjort til fritidsbebyggelse i ny plan med den konklusjon at det egnet seg 
for en forsiktig fortetting med 2-3 fritidsboliger.
Bakgrunn for at saken fremmes er at grunneierne av området ønsker å oppføre 2 nye 
fritidsboliger på området i tilegg til en eksisterende fullverdig fritidsbolig, samtidig ønskes 
det utvidelse av en siste eksisterende fritidsbolig.
Planleggingsoppdraget er tildelt firmaet Prosjektil Areal AS.

PLANSTATUS
Planområdet omfattes som nevnt av kommuneplanen HF 41, vedtatt 6.6.2011. 
Eiendommene ligger inntil eksisterende fritidsbebyggelse.

Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premissgivende. Reguleringsplanen skal omfatte eksisterende 
fritidsbebyggelse på Svanes og den nye bebyggelsen blir liggende i tilknytning til den 
eksisterende. Det er ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for 
arbeidet med reguleringsplanen for Svanes.

OMRÅDESTATUS

Planområdets areal utgjør ca. 5 daa og omfatter gnr.21, bnr.70 som eies av Gerd Pedersen. 
Arealet består av hage og åpen fastmark, og er opprinnelig en del av innmarksbeite til 
gnr.21, bnr.40 og 60. Området er relativt flatt med stigning mot veg.
Det er ingen konflikt med registrerte flora. Det er heller ikke registrert kjente kilder til 
radongass på området. En er heller ikke kjent med registreringer av verdifulle arter innenfor 
biologi/botanikk.
Ellers er man ikke kjent med kartlagte funn når det gjelder andre interesser som vilt-, 
forurensing-, kulturlandsskap- eller kulturminner på land og sjø.

Mot nord øst Mot nord
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Utfylte sjekklister vedr. miljø/helse og samfunnssikkerhet vedlegges.

PLANPROSESS
Formelt oppstartsmøte ble avholdt 16.06.11.
Oppstart av reguleringsarbeid ble kunngjort ved annonse i Dalane Tidende28.08.11, se 

vedlagte annonsetekst.

Frist for kommentarer ble satt til 26.09.11. Skriftlig varsel ble sendt til 10 høringsinstanser og 

22 grunneiere. Oversikt over varslede grunneiere vedlegges.

Følgende skriftlige kommentarer er mottatt:

1. Brev dat.31.08.11 fra Fylkesmannen i Rogaland

Reguleringsplanen må bli utformet i samsvar med gjeldende kommuneplan. Viktig å 

sikre god landskaps- og terrengtilpassning av fritidsboligene, samt god utforming og 

estetikk. Jf veileder fra Miljøverndepartementet om planlegging av fritidsbebyggelse 

T-1450.

Kommentar:

Planbestemmelsene stiller krav til at kommunen skal påse at bygningene tilpasses 

eksisterende terreng, nabobebyggelse og landsskapsforhold.

2. Brev dat.07.09.11, Statens Vegvesen

Det forutsettes at eksisterende adkomstvei, Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 

44 Hp 02 kmp 19.926, benyttes som adkomst til planområdet. Ved endret 

bruk/utvidelse gjelder krav etter veglovens § 40. Tekniske planer som berører Fv.44 

skal forevises og godkjennes av Statens veivesen.

Kommentar:

Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926.

Mot sørøst Mot sør 
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3. Brev dat.09.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen

Ser det nødvendig med å befare området før det kan gis endelig uttale til planen.

4. Brev dat.16.09.11 fra Fylkesrådmannen, kulturseksjonen

Har foretatt befaring i området 15.09.11. Kan ikke se at tiltak kommer i konflikt med 
legalfreda eller andre verneverdige kulturminner.
Ved eventuelle funn må Rogaland fylkeskommune varsles og alt arbeid stanses inntil 
vedkommende myndighet har vurdert funnet.

Kommentar:
Ingen kommentar.

4. Brev dat.21.09.11 fra eiere av gnr.21, bnr.5

Ber om at det blir tatt hensyn til utsikten fra eiendommen Bastau og ned til 
Svånesvika ved plassering og høyde på fritidsboligene.

Kommentar:
Det blir lagt vinn på å plassere ny fritidsbebyggelse på naturlige flater i terrenget. 
Møneretning ved utvidelse av eksisterende hytte er lagt slik at det skal være til minst 
mulig ulempe for nabo.

5. Brev dat.23.09.11 fra felles brukerutvalg, Eigersund kommune

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format med 5 meters ekvidistanse og 

plottet ut i M=1:1000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov, men antas å være en tilstrekkelig 

nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges.  

Utgangspunkt for planarbeidet er ønsket om en forsiktig fortetting med 2-3 fritidsboliger.

Foreliggende planforslag har følgende arealbruk:
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Områder Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse 3,00 daa                                     

Samferdselsanlegg Veg 0,47 daa 

LNFR Friluftsformål 1,94 daa

Sum: 5,41 daa

Veger/ Trafikk
Adkomsten skjer via Nordre Svanesvei. (Fylkesvei 44), ved fv. 44 Hp 02 kmp 19.926.
Området ligger ved skjærgården i ca. 200 m luftlinje fra Svånesvika, og ca. 8 km fra 
Eigersund. Rutebussen går i Nordre Svanesvei (Fylkesvei 44). Planforslaget viser privat kjørevei 
fra Nordre Svanesvei og fram til grensen for den enkelte fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå på 

egen eiendom. Det legges til rette for oppføring av 2 stk. parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 
Planområdet er avskjermet fra veien og vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet.

Bebyggelse

Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende planer. 

Planlagte fritidsboliger er plassert i flate ”dumper” i terrenget for å tilpasse seg de naturgitte 
forhold.
Det er mulighet for å oppføre uthus/ bod e. l på inntil 10 m2 BRA. Denne skal oppføres under 

samme takflate som fritidsboligen. Inntil 12 m² av terrasse ut fra hyttevegg kan overbygges. 

Overbygd terrasse regnes ikke med i bruksareal angitt for hytte/ bod. Terrassen kan etableres utover 

byggegrense. Eksisterende fritidsbolig på planen har terrasse med takoverbygg. Det legges 

vekt på ensartet bebyggelse. Man ønsker derfor å oppføre nye hytter med samme uttrykk 

som eksisterende fritidsbolig. Denne har løsning med overbygd terrasse.

Grøntarealer/landskap
Området omfattes av ”vakre landskap” som legger retningslinjer for lav og landskapstilpasset 
bebyggelse hvor terrenget er premiss givende. Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i 

overensstemmelse med tidligere godkjente planer. Da området delvis er utbygd, vil foreliggende 
forslag til reguleringsendring i liten grad påvirke landskapet. Vegen inn til planområdet innebærer 
minimale terrenginngrep. De planlagte boder i tilknytning til fritidsboligene, vil ikke påvirke 
hovedlinjene i landskapet.
Det er ingen merkede turstier i området, men arealene gir mulighet for fri ferdsel i området.

Verneområder/kulturminner
Ingen registrerte kulturminner i eller i tilknytning til planområdet.
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Tekniske forhold

Det er offentlig tilknytning til vann i området, ikke avløp. Dette må løses lokalt. 
Oppvarming vil skje ved strøm og vedfyring. Søppelhåndtering vil skje ved å benytte 
tømmeordningen til ett opparbeidet renovasjonsområde som befinner seg ca 100 meter fra 
planområdet. 

Hensynssoner

Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for frisiktsoner.

PLANENS KONSEKVENSER

Utførelse av planen representerer en gjennomføring som følger kommuneplanens 

intensjoner om å fortette allerede utbygde områder langs Eigersunds skjærgård.

Terrenget ved adkomst til området er forholdsvis kupert. Kjøreveiene er noe bratte, men ved 

tilsyn i terrenget vil det framgå at veiene er skånsomt anlagt.  En ny opparbeidelse av veg vil 

gi ett betydelig inngrep i terrenget og føre til at stor del av planområdet vil bli disponert til 

vei.

Det er vanskelig å se vesentlige konsekvenser for naboer da økning av biltrafikk vil være 
nærmest ubetydelig. 

Stavanger 16.12.2011
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EIGERSUND KOMMUNE

Detaljregulering og utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Svanes 

(kart)

I samsvar med Plan- og bygningsloven kunngjøres herved at det i privat regi er igangsatt 
arbeid med detaljregulering til fritidsbebyggelse for eiendommen gnr.21, bnr.60 m fl, areal ca 
5 daa.
Det planlegges oppføring av fritidsboliger. 
Planområdet er disponert til fritidsboligbebyggelse i kommuneplanen. Planarbeidet utløser 
ikke krav om konsekvensutredning. Det varsles også oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale.

Eventuelle kommentarer sendes Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4033 Stavanger innen 
26.09.11.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.10.2012
Arkiv: :PL-19910001, 
FA-L12, GBR-46/372
Arkivsaksnr.:
07/3208
Journalpostløpenr.:
12/27779

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
178/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkeringsanlegg m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for hotell på Gruset. Planen 
legger opp til å etablere et hotell på inntil 10 000 m2 og med en masimal byggehøyde 
tilsvarende 5 etg. på det høyeste. Videre skisserer planen at det kan etableres et nytt 
parkeringshus delvis under eksisterende parkeringsplass på Gruset. Det legges også opp til 
store endringer i tilknytning til kollektivterminal, kjøremønster m.m. I utgangspunktet vurderer 
rådmannen at det er positivt for Egersund at det kan etableres et nytt hotell i byen da dette er 
i tråd med kommunestyrets tidligere vedtak. Samtidig er det viktig at dette skjer på en slik 
måte at en sikrer viktige siktsoner og opplevelsen av Egersund by. Dette gjelder særlig når 
en kommer ned Jernbaneveien. 

Rådmannen vurderer at planen kan legges ut til offentlig ettersyn med de endringene som 
fremkommer i fremlegg til vedtak, men der en vil vurdere en del forhold på nytt etter høring. 
Dette er en av de mest sentrale tomtene i Egersund og lokalisering og utformingen vil være 
avgjørende for hvordan en vil oppleve Egersund i fremtiden. Det er derfor viktig å gjøre 
grundige vurderinger og legge vekt på det som fremkommer i den videre planprosessen.
Rådmannen anbefaler at planforslaget med KU blir lagt ut til offentlig ettersyn når endringene 
som fremkommer i fremlegg til vedtak er innarbeidet/gjennomført.

Saksgang:
PTU fatter vedtak om planen skal ut på høring eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført:
Kart

1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt bebyggelse og 
maksimal cotehøyde påføres.

2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei.
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1.
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er gang- og 

sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn.
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser sist revidert 30.10.12.
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Bestemmelser
6. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av bestemmelser sist 

revidert  30.10.12.

Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn:
7. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at dette ligger til 

lakseførende vassdrag.
8. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til sikkerhetsklasse F2 jfr. 

NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs 
vassdrag og dette må utredes samt avbøtende tiltak skal skisseres og ev. 
bestemmelser må innarbeides.

9. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til midlertidig 
adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m må vurderes.

10. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og jernbanebruen kan 
flyttes lenger ut og vekk ifra bussoppstillingsplassene.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
M-035/08 Vedtak:
Saken sendes tilbakesendes til administrasjonen (tiltakshaver) for utrening av følgende 
punkter:

1. Det lages fotomontasjer fra gateplan og oversiktsbilder som viser fasader og 
volum.

2. Max kotehøyde 25.
3. Parkeringsanlegg legges på topp, kote 3,4 ved innkjøring. Reduseres ned til 

kote 2,8 ved taxi.
4. Gatebilde ønskes beholdt som i dag.

Vedtaket er enstemmig.

Saksbehandlers merknader i forhold til det  foreliggende forslaget:
5. Det er laget 3D modell som gjør det mulig å vise hotellet fra alle mulige vinkler 

og steder.
6. Max kotehøyde er 22.
7. Parkeringsanlegg er foreslått lagt på topp, kote 3,5 ved innkjøring. Er ikke 

foreslått nedtrappet så langt en kan se.
8. Gatebilde ønskes beholdt som i dag – avhenger av kotehøyde på 

garasjeanlegg..

Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
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Regulering av området som omfatter gnr. 46 bnr. 372 mfl. og omfatter området Gruset:   

Det aktuelle området ligger innenfor avmerket område på kartet.

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

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

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

Kommuneplan for Eigersund kommune og reguleringsplan
Området ble lagt inn i ved revideringen av kommuneplan for Eigersund kommune som ble 

vedtatt av kommunestyret i 2003 og er vist som et 
fremtidig sentrumsområde. 

Videre står det i forhold til senterområdene at disse 
skal ha en blandet bruk som byggeområder for 
forretning, kontor, offentlig bebyggelse, boliger og 
annet som bør lokaliseres i sentrum av tettstedene. 
Detaljhandel skal i hovedsak etableres i tilknytning til 
disse. 

Sentrumsområdene S1-S3 skal utformes med tre 
som viktig element i kombinasjon med andre 
moderne materialer som stål, glass og betong jfr. 
videreutvikling av trehusbyen Egersund.

Kartet viser området og reguleringsplanen holder seg stort sett innforbi det som er avsatt i 
kommuneplanen som S2. 

Det foreligger 2 reguleringsplaner som helt eller delvis berører planområdet:
- Reguleringsplan for Gruset – rv.44 mm. (planid. 19910001)- delvis opphevet av 

kommuneplanen
- Reguleringsplan for Eikunda og del av Humlestad (2006).

3. VARSEL OM REGULERING OG KU - PLANPROGRAM

Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende og kommunens hjemmeside. Dette er så langt en kan se gjort 
i samsvar med bestemmelsene i PBL.

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

Offentlige merknader
1. Rogaland fylkeskommune, kultur � Merknad E
2. Kystverket Vest � Merknad E
3. Statens vegvesen � Merknad E/J
4. NVE – Norges

Vassdrag og
energidirektorat

� Merknad E

5. ROM � Merknad O
6. Fiskeridirektoratet � Merknad E
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7. Fiskarlaget Vest � Merknad E
8. Felles Brukerutvalg � MErkand J
9. BR-representanten � J

Private merknader
10. Eigersund & Helleland 

Elveeigarlag SA 
v/Ståle Svalestad 

� Merknad O

11. Gruset Båtforening � Merknad O
12. Div. naboer 

Humlestad/Havsøyområdet
� Merknad O

13. Hans Kristian Mong � Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune, kultur
� Peker på at en endring som 

legger til rette for både 
hotellbygging og offentlig 
parkering i et så 
betydningsfullt område for 
Egersund vil være konfliktfylt. 

� Kan bli aktuelt å fremme 
innsigelse til planforslaget 
dersom reg.planen for hotell 
på Gruset ikke tar tilbørlig 
hensyn til den vernede 
trehusbyen med fredet kirke 
som har nasjonal verneverdi. 

� Det forutsettes planløsninger 
som sikrer tilgjengelighet for 
allmennheten, gode 
passasjer for fotgjengere og 
syklister og attraktive byrom 
med funksjonsblanding, 
aktive fasader, møteplasser 
og estetisk utforming. 
F.r.mannen vil for øvrig 
understreke at en regulering 
som begrenser 
allmennhetens muligheter til 
å ferdes og/eller oppholde 
seg i strandsonen 
(kai/strandpromenade), evt 
reduserer attraktiviteten i 
denne, vil kunne danne 
grunnlag for innsigelse fra 
Rogaland f.kom. 

E

E

E

Rådmannen tar uttalen til etterretning.

Rådmannen tar uttalen til etterretning.

En viser til at det foreliggende 
planforslaget sikrer gangforbindelse i 
form av havnepromenade gjennom 
planområdet. Ved hotellet er det vist 
både mulighet å gå på utsiden av 
hotellet eller langs landsiden av 
hotellet. Dette skal være ferdselsareal 
som skal være åpne for allmenn 
ferdsel. Se også bestemmelsene som 
klart sier at allmenn ferdsel skal ligge 
mellom hotellet og sjøen. 

2. Kystverket Vest � Dersom utfylling i sjø 
forutsettes det at 
konsekvensene for sjø/elv 
utredes når det gjelder 
innvirkning på bunnforhold, 
masseforskyvning og evt 
endring av strømforhold i 
området. Kystverket har 

E Rådmannen tar uttalen til orientering
og viser her til vurdering fra 
tiltakshaver i planbeskrivelse/KU som 
besvarer dette.
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mudret i havnebassenget 
lengre ut i indre havn. Må 
sikres at det ikke planlegges 
tiltak innenfor planomr. Som 
kan forringe dybde- eller 
strømforhold i indre havn. 

� Må tas med i 
reg.bestemmelsene at tiltak i 
sjø som faller inn under 
havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal 
godkjennes av 
havnemyndighet. 

�

J
Dette er tatt med i bestemmelsene jfr. 
fremlegg til vedtak.

3. Statens vegvesen � Viser til tidligere uttalelse, 
brev av 11.10.10. Legger stor 
vekt på at de trafikale 
konsekvensene av 
reguleringsformålet utredes 
grundig i KU. Områdets 
tilknytning til og utforming av 
buss-stoppesteder, gang- og 
sykkelvegsystemet m.m. må 
beskrives. Det bør 
redegjøres for hvordan et 
slikt behov, inkludert 
snumulighet, skal dekkes.

� Forutsetter at MDs rundskriv 
T-1442 ”Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanlegging” legges til 
grunn i det videre 
planarbeidet. Tiltakshaver 
må sikre at støysitasjonen 
kartlegges og utredes langs 
fv.44 før det blir gitt 
byggetillatelse. I 
reg.bestemmelsen for 
plan.omr. skal det vises til T-
1442 . 

� Det må tas med i 
bestemmelsene at tekniske 
planer som berører fv. 44 
skal godkjennes av St.v.v. før 
byggetillatelse kan gis. 

� Viser til Fylkesdelplan for 
universell utforming som gir 
føringer for planarb., samt 
Håndbok 278.

E

E

J

E

Rådmannen viser til at ÅDT på 
Jernbaneveien er på om lag 15000 og 
at dette gjør at de trafikale 
konsekvensene er viktig å få utredet. 
De omtalte temaene er redegjort for i 
planbeskrivelse/KU.

Er redegjort for i planbeskrivelse/KU 
der hensynet er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte.

Tiltakshaver har foreslått en slik 
bestemmelse i §6.2, men SVV må 
vurdere om denne er hensiktsmessig. 
Denne vil endres dersom SVV ber om 
det etter høring.
Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til plan og bestemmelser.

4. NVE – Norges
Vassdrag og
energidirektorat

� NVE vil i det videre arbeidet 
ha fokus på grunnforhold, 
evt. ustabile masser og om 
tiltaket vil ha konsekvenser 
for flomforholdene i 
Lundeåna og Eieåna.

�  ”2-2011 Flaum og skredfare 
i arealplaner” gir god 
veiledning på hvordan 
temaene kan utredes i 
reg.plan. Viser også til 

E Rådmannen viser til at området 
utenfor hotellet skal vises som 
friluftsområde i sjø jfr. at en her også 
må ta hensyn til strømingsforhold og 
mulighet for isgang.
Rådmannen legger opp til at dette 
skal vurderes av tiltakshavere før 
planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
Dersom dette blir gjort under 
høringen, vil dette bety at planen må 
ut til nytt offentlig ettersyn og en 
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flomsonekart for Eigersund,, 
www.nve.no Og rapport 
”Havnivåstigning” som finnes 
på www.dsb.no. 

� Valg av byggehøgde mot sjø 
må også vurderes i forhold til
hvilken bølgepåvirkning som 
kan komme i tillegg til de 
beregnede stormfloverdier.

E

vurderer det riktig at all informasjon 
blir gjort tilgjengelig i tilknytning til 
høringen.

Dette er redegjort for i forbindelse 
med planbeskrivelse/KU.

5. ROM � Positiv til de foreslåtte 
endringene. Rom Eiendom 
har en eiendom innenfor det 
aktuelle reg.området som E. 
kom. leier og det kunne vært 
interessant dersom denne 
eiendommen også kunne 
vært en del av 
utviklingsprosjektet. Stiller 
seg positiv til et evt fremtidig 
samarbeid og evt 
medvirkning i prosjektet. 

O Rådmannen tar utalen til orientering.

6. Fiskeridirektoratet 
Region sør

� Viser til tidligere sendt 
merknad i brev til Eigersund 
kom. Av 01.10.11. 
Fiskeridirektoratet, reg. sør, 
er ikke i tilstrekkelig grad 
kjent med om de aktuelle 
tiltakene i sjø/elveutløp er av 
et slikt omfang at det vil 
kunne endre strøm- og 
dybdeforhold i havnen, eller 
om man kan gjøre regning 
med at rammevilkårene for 
driften av 
sjømatvirksomheten i havnen 
vil kunne endres som følgje 
av reg.planen. F.dir., reg. 
sør, vil på denne bakgrunn 
av be om at overstående skal 
være tema i konsekvens-
utredningen. F.dir., reg. sør, 
vil ikke kunne akseptere 
forslag til reg.plan som vil 
kunne bidra til å endre 
(forverre) strøm- og 
dybdeforhold i havnen, 
verken i anleggsfasen eller 
etter ferdigstillelse og vil 
heller ikke kunne akseptere 
at etablert sjømatnæring i 
havnen skal få dårligere 
rammevilkår som følge av 
reg.planen.

E Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til at tiltakshaver skriver 
”Tiltaket ligger innenfor 
kommuneplanens
Formålsbegrensing” og at ”Det er 
forutsett å Ikke fylle i sjø, men å 
fundamentere på søyler mot fast 
grunn, dette gir minimal påvirkning av 
strømningsforholdene.”

7. Fiskarlaget Vest � Generelt vil en bemerke at 
områder nyttet brukt til fiskeri 
blir presset frå fleire hold Det 
er derfor viktig at fiskeri-
/gyteområdene og lignende 
blir ivaretatt. Vil bemerke at 
det må sendes med et 

E Rådmannen viser til at dette er vurdert 
og tatt opp i planbeskrivelse/KU. 
Tiltakshaver skriver følgende; 
”Grunnforholdene tilsier at det ikke 
foreligger spesielle interessante funn 
mht. marinbiologi. 
Hellelandsvassdraget er lakseførende
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oversiktskart som viser 
omsøkt område. 

vassdrag og forhold for anadrome 
fiskearter. Med de løsningsprinsipper 
som er forutsett for utbygging er det 
ikke ventet at dette vil påvirke 
fiskebestanden med gyteplass i elver 
og vassdrag.”

Konsekvenser for marinbiologi er i KU 
satt til:
Ubetydelig – liten negativ konsekvens.

8. Felles brukerutvalg � Ber om at universell 
utforming ivaretas i forhold til 
gjeldende lover og 
retningslinjer. Her under at 
det også avsettes tilstrekkelig 
med handikap 
parkeringsplasser. 

J Dette er ivaretatt i planforslaget på en 
tilfredsstillende måte.

9. BR-representanten � Forutsetter at gangveg langs 
sjøen videreføres.

J Dette er ivaretatt i planforslaget på en 
tilfredsstillende måte.

Private uttaler
10. Eigersund & Helleland 

Elveeigarlag SA 
v/Ståle Svalestad 

� Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.

11. Gruset Båtforening � Vil gjerne at utbygger 
samarbeider med Gruset 
Båtforening vedrørende 
plassering. 

� Skulle hotell på Gruset 
berøre båtplassene ber en 
om at alle kostnader i den 
forbindelse i sin helhet blir 
dekket av utbygger.

O

O

Rådmannen tar dette til orientering og 
viser til at det er positivt at 
båtforeningen ønsker et samarbeid i 
forhold til dette.
Rådmannen tar uttalen til orientering 
og viser til at dette er av privatrettslig 
karakter.

12. Div. naboer 
Humlestad/Havsøyomr
ådet

� Viser til skriv av 13.10.10. 
Foreslår ellers at evt. bygg 
oppføres på Eie-/Kontrasiden 
og at Gruset får status som 
bypark. 

O Rådmannen tar uttalen til orientering.
Viser her til vedtatt kommuneplan for 
området.
Når det gjelder de andre forholdene 
knyttet til siktlinjer og lignende er dette 
noe som er redegjort for i 
planbeskrivelsen/KU.

13. Hans Kristian Mong � Bør være målsetting å 
beholde innsyn til havnen. 
Bebyggelse må trekkes så 
langt opp mot Perrongen 
som mulig. Bebyggelse bør 
gli mest mulig inn i området 
og ikke dominere. Parkering 
må opprettholdes eller 
utvides på området. 

E Rådmannen viser til at siktsoner har 
vært sentrale for endelig plassering av 
hotellet. I utgangspunktet skulle 
hotellet ligge ved bussholdeplassen 
på Gruset og ville dermed tatt all utsikt 
mot vågen, kirka og sjøhusrekka. 
Dels for å synliggjøre Egersund by sitt 
nære forhold til Vågen, og dels for å 
vise de kulturhistoriske
sammenhenger byen står i, er det fra 
kommunens side fastlagt noen 
siktlinjer i bylandskapet som
ikke skal krysses. Disse er ivaretatt i 
det foreliggende planforslaget. Den 
lokaliseringen som her er valgt 
ivaretar både en viktig siktlinje fra fra 
rundkjøring ved nordre avkjørsel til 
Gruset og ut Vågen mot Lindøya. 
Videre ivaretar den en annen siktilinje 
som er blitt aktuell etter at en skoget 
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langs elva, fra broen ved 
jernbanestasjonen mot kirken.

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

1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt bebyggelse og 
maksimal cotehøyde påføres.

2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei.
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1.
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er gang- og 

sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn.
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser datert 30.10.12.

Bestemmelser
6. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av bestemmelser sist 

revidert  30.10.12.

Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn:
7. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at dette ligger til 

lakseførende vassdrag.
8. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til sikkerhetsklasse F2 jfr. 

NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i fareområder langs 
vassdrag og dette må utredes samt avbøtende tiltak skal skisseres og ev. 
bestemmelser må innarbeides.

9. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til midlertidig 
adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m må vurderes.

10. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og jernbanebruen kan 
flyttes lenger ut og vekk ifra bussoppstillingsplassene.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter kanskje den mest sentrale tomten i Egersund by, og som er helt 
sentral i dannelsen av hvilke førsteinntrykk en får av sentrum. Dette er en tomt som er et 
viktig bindeledd mellom eksisterende sentrum med bevaringsverdig bebyggelse og det ”nye” 

sentrum på Ege som tenkes utbygd med mere 
moderne trehusbebyggelse.

Området avgrenses av Rv 44 i øst, og av elven i 
vest. Videre mot avkjørsel fra rundkjøring i nord 
og broen i sør. Området dekker 31 daa. Området 
nyttes i dag til parkerings -
plass, og til stasjon for busser og taxi. Langs 
sjøkanten og mot elven er det småbåthavn med 
bryggefeste. 

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av 
Egersund sentrum. Gruset har mange sentrale 
funksjoner både som lokal rutebilstasjon, 
taxisentral og småbåthavn. Området for hotelltomt 
(delvis sjøareal) er eid av private eiere og 
Eigersund kommune. Resterende areal er 

kommunal grunn eller offentlig veiareal.
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Gruset består av gamle fyllmasser. Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området 
for hotelltomten, men det er en del tre og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen. 

Planområdet omfatter også opparbeidet parkanlegg langs kommunal parkeringsplass. 
Området nærmest bryggekanten er delvis parkmessig opparbeidet med brygge mot Eieåna.
Det er i dag ca. 140 parkeringsplasser på Gruset.

I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass til 98 båtplasser. Båtplassene tilhører 
Gruset båtforening.

Planområdet har adkomst til Fv. 44 som er en sterkt trafikkert veg og er hovedadkomsten til 
byens sentrum. Denne har en ÅDT på om lag 12000, men kan være så høy som 15000.

Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den 
søndre enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i 
tilknytning til terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og 
pauserom for bussjåførene.

Samlet daglig trafikk til og fra området på mellom 750 - 1100 kjt/d.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

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

Rådmannen har i sin saksutredning lagt avgjørende vekt på å ta hensyn til de moment som 
er kommet i forbindelse med oppstart og saksbehandling og som er sentrale for opplevelsen 
av Egersund by, men på en slik måte at intensjonen med planen kan gjennomføres på en 
tilfredsstillende måte.

Det er bl.a. lagt noen grunnleggende føringer til grunn for struktur og typologi som en 
vurderer er viktig i forhold til å kunne ivareta og oppleve det karakteristiske ved Egersund og 
som tiltakshaver har lagt til grunn:

1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må 
videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse.

2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens 
samlete bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den 
monumentalitet og skala som bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng 
det funksjonelt og arkitektonisk står det må legges vekt på at Egersund også skal 
preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske arv.

3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes 
inn i en moderne tid. 

4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster 
innrettet etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot 
fjord og våg enten langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke 
karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen 
med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten 
bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom 
bygningene.

5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg siktlinjer A og B
• Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
• Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst,
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi 
innenfor planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt.
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5.1 Bebyggelse og anlegg

• Areal for hotell
Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hvor to på inntil 5 
etasjer og en på inntil 4 etg. Bygningsvolumene bindes sammen av lavere mellombygg i 2 
etasjer over gateplan. Bygningen har en lamellstruktur der 2 bygningskropper har retning mot 

vest/nord-vest, mens den sydligste
bygningskroppen vender mer utover mot Vågen og 
har retning mot sørvest. Det forutsettes i planen at 
denne lamellen løftes opp, og at det legges til rette 
for passasje under. På den måten oppstår det et 
tjenlig uterom som strandpromenaden fra utløpet 
av Eieåna forbindes med og som fortsetter
gjennom området «bygget» og videre nordover 
langs Eieeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2
er dette området sikret allmenn tilgjengelighet. 
Gangsonen forbindes med gangveier nord for
planområdet.

Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel 
form uten detaljer. Disse blir lagt til grunn for videre detaljplanlegging. I den grad detaljer er 
vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så blir det opp til prosjekterende 
arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige rammer jfr. 
bestemmelsene.

Tiltakshaver grunngir valget av arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og 
konklusjoner som er gitt i forstudie, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som
kommuneplanbestemmelsene gir.
- Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse B fra jernbanebroen mot kirken, med 

god margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av.
- Videre gir denne løsningen åpninger mellom lamellene med fjordgløtt sett fra 

bebyggelsen bak hotellet.
- Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig.
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Det forutsettes ført opp et bygg i 5 etg med total høyde til kt. 22.0. Dette samsvarer ca. med 
høyden for boligblokkene ved Eikunda. Maks byggehøyde settes til kt. 22,0 (5 etg) for midtre 
og nordre lamell og kt.18,5 (4 etg) for søndre lamell.

Av hensyn til havstigning og fare for vannstuing i fjordsystemet, legges nivå for gulv 
hovedplan på kote 3.  Likevel er det slik at utvendig oppholdssone med promenade legges 
på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6 for å oppnå en viktig kontakt med sjøen. 

Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA – eller ca 170 
rom. Dette dekker behovet også på noe lengre sikt. Å utforme bygget slik at det kan skapes 
god uterom er sett på som en viktig forutsetning. Område og promenade vil være et godt 
supplement til Egersunds befolkning og kan nyttes til opphold og uteservering sammen med 
hotellets gjester.  Hotell med plattform bygges på en søylekonstruksjon fundamentert og 
forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området 
lukkes.

Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 
0, noe som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene. Gjennom 
uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming 
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området. Hotellbygget 
ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved Kråkefjell. 
Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.

En vurderer det som sentralt at en slik ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende 
bygningsmiljø i Egersund, uten å nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken i dette 
området som ikke tidligere har vært bebygd. Nye bygg bør likevel avspeile Egersund by sin 
rytme, skala, karakteristikk og historie gjerne på en ny og innovativ måte. 

På Gruset vurderes det å være rom for å tolke båe nåtid og fortid. Hovedretninger mot 
sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer må ivaretas/ tolkes på 
en kvalitativ god måte.

• Parkeringsanlegg
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Parkering er en utfordring i Egersund og aktiviteter som genererer behov for økt antall 
parkeringsplasser må påregne å måtte løse dette. Utgangspunktet at nytt hotell gis en 
parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 plass/ansatt vakthavende. Videre forutsettes egen 
oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC dimensjoneres til 5 % av antall plasser.

Det finnes ikke mulighet for frikjøp av parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum, og 
dette er signalisert til tiltakshaver som en av rammebetingelsene. Utgangspunktet er at det i 
dag er om lag 140 p-plasser på Gruset. 

Det er skissert to alternative parkeringsløsninger 
på henholdsvis 250 og 320 p-plasser. Dette 
medfører henholdsvis en økning på 110 og 180 
p-plasser i forhold til dagens situasjon. 

1. Ny parkeringsordning med P-hus i 2 
etasjer med 218 plasser sammen med 
parkeringsgarasje ved hotellet + 32 = 250 
plasser.

2. Ny parkeringsordning med P-hus i 3 
etasjer med 320 plasser.

Hotellet har behov for inntil 98 p-plasser inkl. 5 
HC-plasser av disse. Dette gir samtidig mulighet 

for å forbedre parkeringsdekningen for langtidsparkering i sentrum som i seg selv vil være 
positivt. Utfordringen er at nye parkeringsplasser er svært kostbare, uten at det tas stilling til 
dette i denne saken. Planen viser en mulighet!

Tiltakshaver har henført at parkeringsanlegget kan
oppføres i sikkerhetsklasse F1, men rådmannen 
viser til at garasjeanlegg er spesifikt nevnt under 
sikkerhetsklasse F2 i NVEs retningslinjer nr. 1/2008 
Planlegging og utbygging i fareområder langs 
vassdrag. Rådmannen legger derfor dette til grunn. 
Dette betyr et sikkerhetsnivå på 1/200 år og som 
derfor skal legges til grunn ved planlegging og 
dimensjonering. 

Dette er innarbeidet i fremlegg til vedtak.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

• Veg – Fv 44
Planen medfører ingen endringer for fv.44,men det er 
planlagt og tilrettelagt en langsgående
parkering for av/påstigning for inntil 3 biler i 
tilknytning til rutebilstasjonen. Plassene er kun tiltenkt
kortere stopp og det bør ikke være tillatt å parkere 
mer enn 5 - 10 minutter om gangen.  Rådmannen 
viser til at denne ligger svært nært inntil 
rundkjøringen og kan skape farlige situasjoner. En vil 
ev.  komme tilbake til dette når Statens Vegvesen har 
uttalt seg. Denne regnes ikke som del av 
parkeringsdekningen i sentrum. 

En viser til at tiltakshaver ikke har fremlagt planene i forhold til Fv. 42 for Statens Vegvesen. 
Rådmannen vil derfor være tydelig på at en vil kunne justere planen i tråd med de føringer 
som ev. vil fremkomme ifra Statens Vegvesen. Fremkommelighet og trafikkflyt på 
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Jernbaneveien er svært viktig for Egersund sentrum og alle de som bruker den vær dag. Det 
er derfor viktig at de endringene som blir vedtatt ivaretar dette hensynet. 

Dette fører til at gang/sykkelveg flyttes vestover langs med parkeringsplassen. Arealene 
mellom gang/sykkelveg og kjørebane bør gis en tiltalende form og sikthindrende tiltak skal 
unngås.

Følgende dimensjonering er lagt til grunn:
- Gatestandard for fv.44.og 50km/t gir siktkrav på 45 m i kryss og 50 m for rundkjøringer.
- Langsgående parkering skal dimensjoneres etter Hb017, med lengde pr P-plass på 6,5 m 

og bredde 2,0 m og 0,5 m buffersone mot riksvegen.
- Gang/sykkelvegen er planlagt med 3 m bredde, tilsvarende dagens løsning.

• Veg – interne veier, avkjørsler, gangveger
Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre 
rundkjøring,er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at 
vegen frem mot nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning 
er vist i illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. 
Sporingskurve for lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved 
Perrongen. Utover dette er det 2 avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. Hotellet får 2 
adkomster fra felles kjøreveg i nord.

Gs-vegen langs fv.44 er noe justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Utover dette er det planlagt fortausløsning rundt
parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra parkeringshuset til hotellet,
promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelveg langs fv.44 mot sentrum. Det er planlagt 
2 opphevede gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å fremheve at kjøring 
skal skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne vegen bør 
skiltes 30 km/t. 

Promenaden fortsetter inn i hotelltomten og går over i de integrerte løsningene for området,
og skal være tilgjengelig for allmennheten.

Rådmannen viser til at en stiller seg noe 
spørrende til utformingen av krysningspunktet 
mellom terminalbygget og brua. Denne er 
plassert omtrent rett forran 
bussoppstillingsplass og vil kunne skape 
farlige situasjoner speislet for syklister som 
kommer nedover jernbameveien. En bør før 
planen legges ut til offentlig ettersyn få 
vurdert om det er mulig å flytte denne lenger 
ut slik som i dag. Dette vil også gi en bedre 

linjeføring på gang og sykkelvegen. 

Følgende dimensjonering er lagt til grunn:
- Gatestandard med fartsgrense 30 km/t, ÅDT 0 -4000 kjt/d og andel tunge > 100 

innebærer vegbredde 6,5 m, og min. 2,5 m fortau bredde.
- Gangareal/promenade er dimensjonert med 4 m bredde.
- Adkomster dimensjoneres jf. Hb139.

•  Promenade og område for allmennheten
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Gjennom kommuneplanen ønsker kommunen å legge til rette for offentlig tilgjengelig 
strandareal i sentrum. Og dette er bl.a. gjort gjennom å legge inn strandpromenade. 
Kommunedelplan for Egersund by viser en fremtidig gangforbindelse langs havnen som 

strekker seg oppover mot Ege. 
Denne er forutsatt lagt mellom ev. et 
nytt hotell og sjøen. 

Dette er fulgt opp i planen ved at det 
er innregulert gangpromenade 
gjennom planområdet. Promenaden 
fortsetter inn i hotelltomten og går 
over i de integrerte løsningene for 

området, og skal være tilgjengelig for allmennheten. Hensynet til oppholdssoner og 
møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.

Hele strekningen fra sentrum og til Eie vil dermed være omfattet av sammenhengende 
reguleringsplan for slik gangforbindelse gjennom denne 
planen.

I planen er det vist større områder langs sjøen som 
gangareal og dette har en bredde som gjør det mulig å få 
til en flott utforming og som også kan gi mulighet for 
opphold og rekreasjon. 

•  Fremtidig ønsket kjøremønster
Reguleringsplanen forutsette omlegging av dagens kjøremønster jfr. planbeskrivelse og KU. 

Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i nordre 
rundkjøring og ut i søndre. 
All annen trafikk kjører inn og ut i nordre rundkjøring. 

Kjøremønster til parkeringshuset bør organiseres
slik at all inn- og utkjøring til og fra parkeringsanlegget går 
langs den samme innkjørsel. 

Trafikk til og fra de to nederste etg. går via en av rampene. 

Trafikk til og fra topp etg. går fra rampe nr. 2, begge fra 
samme side og inn og ut samme avkjørsel. I denne 
avkjørselen er det også foreslått anlagt en rundkjøring. Dette 
er for personbiler med behov for å snu for så å kjøre ut i 
nordre rundkjøring mot fv.44.

• Kollektivknutepunkt/turistinformasjon
Reguleringsplanen skisserer en fremtidig løsning i forhold til kollektiv og taxi i området. 
Utgangspunktet er parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor 
vurdert på nytt. Ønske om større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og 
samlokalisering av buss og taxi er premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.

Følgende krav er lagt til grunn for kollektivterminalen/taxi:
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- Dimensjonering for fremtidig bussterminal er basert på dagens behov for 
oppstillingsplasser og dimensjonerende lengde på 15,0 m pr buss.

- Terminalen må romme min. 6 bussavganger samtidig.
- Det må være plass til min. 3 p-plasser for busser som ikke er i rute eller turistbusser på 

området. Disse er utformet som langsgående busslommer og dimensjoneres etter Hb232 
sine krav til lengde og bredde. Dvs. lengde pr buss er 20 m med 10 m tilleggsareal for inn 
og utkjøring, samlet lengde blir da 70 m for 3 busser. Bredde er satt til 3 m samt 1 m som 
buffer mellom kjøreveg og oppstillingsplass mht. bagasjehåndtering.

- Oppstillingsplassene for taxi bør være 3 m bred, videre må det tilrettelegges for minimum 
2 HC plasser, bredde 3,6 m.

Kjøreretning for buss er foreslått endret sammenlignet med dagens situasjon, med kjøring til
terminalen fra nordre rundkjøring og ut i den søndre rundkjøringen. Samtidig reguleres det 
inn forbud mot gjennomkjøring av annen trafikk enn kollektivtrafikken. Å snu kjøreretning 
innebærer at dagens venteværelse må saneres og flyttes som følge av krav til sikt i 
kryssområdet.

Ulike løsninger for 
oppstillingsstrukturer er vurdert, 
men med utgangspunkt i arealets 
størrelse og form anses 
lamelloppstilling som den mest 
arealeffektive i forhold til 
dimensjoneringsbehovet.

For busser som ikke er i rute 
som turistbusser/busser til 

hotellet, er det tilrettelagt parkerings-
plasser for inn til 3 busser parallelt med P-plassen ut mot småbåthavnen strandpromenaden. 
Disse er ikke ment for langvarig parkering.

Taxisentralen er tenkt regulert til off. parkeringsplass. Etter 
avtale med Eigersund kommune kan taxiselskapet få tildelt 
det antall plasser de blir enige med Eigersund kommune om.

Venterom/pauserom er foreslått samlet til ett nytt bygg som 
huser pauserom både for taxiselskapet,
busselskap og venteværelse for kollektivreisende.

I sør medfører endret kjøreretning at sporingsarealet ut på 
fv.44 i retning sør, utvides med et
overkjørbart areal for buss som ikke er del av kjørebane eller gang/sykkelveg. Det er viktig å 
gi dette en form og en overflate som ikke assosieres med gang/sykkelveg men som ivaretar 
rundkjøringens avgrensing, samtidig som det gir bussene mulighet til å komme ut fra 

terminalområdet. Løsningen slik den er vist er 
dimensjonert med tanke på 15,0 m lange busser.

For å få tilstrekkelig sporingskurve viser planen en 
mulighet for a utvide rabatten og flytte skiltet sørover og 
dette blir dermed en del av tiltakene i planen.

• Båthavn
Båtanlegg: flytebryggenes plassering er beholdt tilnærmet 
lik dagens eksisterende situasjon. I tillegg er det lagt inn 
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mulighet for båtplass for 3 båter ved grense i nordre ende av hotellbygning.

Bryggefront er forutsett lagt på kt. 1,5 – 1,6. Dette letter tilkomst til båtbryggene. Feste for 
bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette tilpasses etter behov, men det settes krav til 
utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Arealmessig vil bruk av sjøarealet som båthavn 
ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen, men bryggefeste må tilpasse seg de nye 
løsningene og innseilingen til bryggeplass nærmest hotellet er gjort noe trangere.

Bruk og vern av sjø og vassdrag

• Ferdsel i sjø og vassdrag
Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 
290 m langs sjø i Vågen. Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av  planområdet. 
Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli uendret. Strandkanten videre inn mot hotellet er berørt 
av tiltaket, ved at promenade inn mot hotellet er foreslått anlagt. 

Det forutsettes at strandpromenaden videreføres forbi hotellet og opp langs elveløpet 
Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i planen gitt en parkmessig opparbeiding. Hensynet 
til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i planforslaget.

Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre 
ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom 
og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet.

Samlet legger planen opp til en styrking av tilgjengeligheten av området langs sjøen gg 
muligheten for å kunne oppholde seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.
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Siktsoner
Gruset er et sentralt område som For å synliggjøre og sikre Egersund by sitt nære forhold til 
Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske sammenhenger byen står i, er det fra 
kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som ikke må krysses. 

Disse linjene er:
- Siktlinje A) fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya.
- Siktlinje B) fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.

Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre 
Egersund (langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren 
ved ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen.

Det har vært sentralt at ny 
bebyggelse lokaliseres 
slik at de må underordne 
seg de omtalte siktlinjer A 
og B.

Det har vært sentralt for å 
finne en plassering som 
ivaretok viktige siktsoner 
for å beholde en samlet 
opplevelsen av de 
sentrale 
identitetsskapende 
elementene i Egersund 
by; vågen, sjøhusrekken, 
kirka, trehusbebyggelsen 
og Varberg.  

Samtidig måtte dette 
være en plassering som 
bidrar til at det støtter opp 
om en positiv 
sentrumsutvikling og 
bidrar positivt til 
kundegrunnlaget til et nytt 
hotell. I dag er 
situasjonen slik at når en 
kommer til rundkjøringen 
ved Perrogen, åpner 
landskapet seg og en ser 
alle de identitetsskapende 
elementene på en gang. 

I de første diskusjonene var hotellet plassert på tvers ved rutebilstasjonen og/eller ut i sjøen.
Dette ville tatt vekk muligheten til å oppleve mange av de sentrale landskapselementene 
som til sammen er Egersund by. Dette ville gjelde vågen, sjøhusrekken, kirka og 
trehusbebyggelsen. 
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En vurderer at siktaksene er ivaretatt i det foreliggende planforslaget.

5.4  Rekkefølge for utbygging

Rådmannen vurderer at rekkefølgen på et slikt prosjekt bør være som følger for å sikre seg 
at de offentlige interessene blir ivaretatt:

1. Omlegging av midlertidig veg - og kollektivplass, bygging av midlertidig 
parkeringsplass

2. Bygging av parkeringsanlegg/garasje og nye tilkomstveier ved hotellet
3. Bygging av ny kollektivplass for busser og taxi
4. Bygging av strandpromenade/ byrom
5. Bygging av hotell

5.5 Gjennomgang av bestemmelsene
Det har vært nødvendig å gå grundig gjennom bestemmelsene for å forsikre seg om at disse 
er klare og entydige, da de er svært omfattende og komplekse. 
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En har med bakgrunn i dette sett seg nødt til å presisere og tydeliggjøre disse både når det 
gjelder struktur og formuleringer, men særlig når det gjelder rekkefølgekrav. På bakgrunn av 
dette anbefaler en at bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 
bestemmelser datert 30.10.12. 

5.6 Midlertidig løsning for bussoppstiling og parkering under anlegg
Tiltakshaver har skissert en løsning som vil være svært krevende å få til å fungere og som vil 
kunne påvirke trafikkavviklingen på Jernbanen samt forholdene for myke trafikanter.

Den medfører at nåværende bygg for taxi og først rives. Det opparbeides så ny midlertidig 
avkjørsel fra fv.44. Det opparbeides 5 nye oppstillingsplasser for buss, hvorav 2 av disse 
langs fv.44.  Det fremkommer ikke hva dette vil medføre for gang og sykkelvegen gjennom 
området som er hovedgangaksen mellom byen og stasjonen. Det tilrettelegges 90 midlertidig  
parkeringsplasser der 65 p. legges til søre del av Gruset og 25 ved Perrongen inkl. 
oppstillingsplass for taxi.

Rådmannen vurderer at de trafikale konsekvensene herunder trafikksikkerhet i forhold til 
midlertidig adkomst, parkering m.m. ikke er tilstrekkelig vurdert og vil be om at dette må 
gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn. Ikke minst er dette viktig da det er 
hovedgangaksen mellom sentrum og stasjonen og benyttes både av gående og syklende.

6. VURDERING AV KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

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

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Ulykke i av-/påkjørsler x 3 3 Gul
Ulykke med gående/syklende X 3 3 Gul
Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn
Møteulykker x 3 4 Rød

Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r

Er ivaretatt i planbeskrivelse og KU.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Kan Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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ivaretas? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vann X 1 1 Grønn
Avløp x 1 1 Grønn
Dette er ivaretatt i området jfr. offentlig vann og avløp. Berørt ledningsnett må som del av 
tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?
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, men legger til grunn av dette legges i kabel.
6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Kan 
ivaretas?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Avfallsbehandling x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

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

X 1 1 Grønn

Universelt utformet løsning i medhold av forskriftskrav forutsettes for disse tiltakene:
- Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra

parkeringshus.
- Tilkomst til, – og arrangement i fb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig

dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv.
- ilkomst til hotell ved trappeløst inngangsparti og ramper mellom de ulike utvendige 

nivåer.
- Tilkomst til andre utearealer ved trappefrieløsninger som alternativ.

8. BARN OG UNGE
Hendelse/Situasjon Kan 

ivaretas?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Tilfredsstiller det krav til barn og 
unge – lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
Tiltakshaver har gjennomført ROS vurdering og det foreliggende er delvis basert på denne 
vurderingen samt egne vurddringer basert på lokalkunnskap og kjente kilder.

9.1 Flom og høy vannstand
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Elveflom/stormflo/høy x 3 3 Rød Sikkerhetskla
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vannstand/bølgeslag sse for 
garasjeanleg
g m.m

Sikkerhetsklasse F1 er valgt av tiltakshaver, men rådmannen viser her til at dette kun kan 
gjelde mindre garasjer. Sikkerhetsklasse F2 omfatter garasjeanlegg og krever sikkerhet for 
gjentaksintervall på 1/200 år. Dette da bl.a. de økonomiske konsekvensene kan bli meget 
store.  Rådmannen legger til grunn at sikkerhetsklasse F1 legges til grunn for videre 
prosjektering og dimensjonering av garasjeanlegget. 

Konsekvenser for flomfare/stormflo):  Betydelig – Middels stor negativ konsekvens.

Som avbøtende tiltak foreslås:
- Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom.
- Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik 

at den tåler oversvømmelse i underetasje.
- Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde.
- Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også 

fungerer
- under flom.

9.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.
Ivaretatt i planene jfr. planbeskrivelse/KU. I følge forskriftene er hotellvirksomhet ikke 
støyfølsomme bygg. Før videre prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for
valg av løsninger.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Masseras/-skred x 1 1 Grønn
Snø-/isras X 1 1 Grønn
Flomras X 1 1 Grønn
Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vindutsatte områder X 1 1 Grønn
Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte..

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.
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9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vei, bru, knutepunkt x 2 3
Havn, kaianlegg x 2 3
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF

X 1 1

Forsyning kraft, vann X 1 1
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering.

9.9 Grunnforhold
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Grunnforhold x 3 3 Rød
I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde 
og massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og
økonomiske grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan 
på kote 3. Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 
70 – 80 peler, deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk 
forstand. For parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av 
vann. Massene under parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-
tendens. Underetasje må sikres teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade 
må peles og forankres. Alle fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye 
konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon.

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser.

10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
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
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Forurensning i sjø x 3 2 Gul
Forurenset grunn x 3 2 Gul
Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn
Selv om massene i grunnen under parkeringshus er lettere forurenset vil det kunne oppstå 
en fare for påvirkning og spredning i forbindelse med oppgraving og transport. Dette 
forebygges ved siker transport og at det ikke foregår avrenning i stor grad fra eksponerte 
masser.

Som avbøtende tiltak foreslås fra tiltakshaver og vil bli vurdert innarbeidet i bestemmelsen:
- Det monteres silskjørt i sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for 

byggetomt for hotell og promenade/brygge.
- Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt.
- Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-10 etter

bestemmelsene.

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 2 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Det ligger i 100-m beltet, men er allerede frigitt til sentrumsformål gjennom 
kommunedelplanen for Egersund by. Utbygging av hotellet kan endre strandlinjens karakter, 
men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i strandsonen. Som vist i tiltakene er 
det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og langs hotellet.

Samlet legger planen opp til en betydelig styrking av tilgjengeligheten og muligheten for å 
kunne oppholde seg på denne strekningen slik rådmannen vurderer det.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.4 Friluftsliv og rekreasjon
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

Er ikke kjent med andre forhold enn det som er pekt på i ROS vurdering – fare for å falle i 
vannet fra promenade. Reguleringsplanen vil bidra til å tilrettelegge for økt bruk av området 
og gjøre en ny del av sentrum tilgjengelig for alle.

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 Landskap, estetikk og senterstruktur
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Landskap/estetikk X 1 1 Grønn
Vakre landskap x 3 2 Gul
Senterstruktur x 1 1 Grønn
Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsanalyse for 
Egersund som  beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og 
karakteristika i bylandskapet. Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan 
byrommet skal utvikles og hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis 
retningslinjer for prosjektet. 

Tiltakshaver skriver bl.a. følgende: 
”I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot 
byen og mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den 
bratte fjellsida møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen. 
Lamellstrukturen bidrar også til at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på Havsøy 
blir relativt sett best mulig ivaretatt. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra
eksisterende bebyggelse (AMFI Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen 
(fellesnevner).

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter. 
Jf. KU for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg 
med god arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i 
sentrum. I forhold til estetikk og byggeskikk vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen 
fra trehusbyen eller fra Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som 
kan harmonere med omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i 
fremtiden som en moderne by, men likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det. 
Hotellet som er foreslått er i en skala som ikke er i konflikt med tilliggende bebyggelse 
(Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre 
må alle de nye elementene i det nye byrommet Gruset ha evne til å bære med seg de 
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nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik kommuneplanen legger opp 
til.”

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for
bygningers form og struktur, ifølge tiltakshaver, derimot spiller enkelt elementer i landskapet 
som eksempelvis fjorden en viss rolle på nye elementers retninger. Dersom de vurderinger 
som er utført som referert tidligere i kap 5. legges til grunn også for nye tiltak i byrommet 
Gruset vil dette ikke ha negative konsekvenser for landskap og byarkitektur ifølge KU. 

Området inngår i rapporten Vakre landskap og ligger der et område som omfattes av 
Egersund sentrum og betegnes som et område av nasjonal betydning. Her påpekes det at ny 
bebyggelse må få den form og de dimensjoner som tradisjonene krever samt ivareta viktige 
grøntstrukturer. Samtidig er dette et område som har vært regulert for utbygging i mange år 
og den nye planen vil konsentrere denne til den nordlige delen av området. En viser her til 
planbeskrivelse og KU.

Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger 
for sentrum blir fulgt.

11.7 Terreng og terrengtilpassning
Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Terreng X 1 1 Grønn
Viser her til kommentar under 11.6.

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon Konsekv

enser 
for?

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 Konsekv

enser 
for?

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 Konsekv

enser 
for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold utover det som fremkommer i pla/KU.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser
Hendelse/Situasjon I konfikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Konsekvenser for naboer x 3 2 Gul
Tiltaket vil ta deler av utsikten for boligbebyggelsen bakenfor, særlig mot Kontrari, men i mye 
mindre grad utover vågen som er den sentrale utsiktsretningen. Vil i liten grad berøre sol og 
skygge utfra vedlagte diagram i planbeskrivelse/KU.

11.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Energiløsninger X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold jfr. planbeskrivelse og KU

11.13 Enøk/energiløsninger
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Sol og skygge X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold jfr. planbeskrivelse og KU

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

Hendelse/Situasjon Vesentli
g 

konsekv
ens?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn

x 3 3 Rød

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, men at samlet omfang 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
Foreliggende planforslag har konsekvensutredning og så langt en kan se er denne utarbeidet 
i tråd med vedtatt planprogram.

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. Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har 
ingen interesse med hensyn til biologisk mangfold. Bruk av arealet kan derimot spare 
inngrep i andre mer verdifulle arealer. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen med KU i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til de problemstillingene som må ivaretas i 
reguleringsplanen.
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Det er utarbeidet en meget god dokumentasjon på hvorledes hovedgrepene i tilknytning til 
utforming av Gruset er tenkt. Dette gjelder for eksempel hotellbygg og hovedstruktur og 
lamellløsning vil fremstå sammen med omkringliggende bebyggelse. Dette gir alle en god 
mulighet for å danne seg en mening om hva en synes om prosjektet. 

Etablering av en bygningsmasse i dette området med inntil 10 000 m2 er krevende og vil 
medføre synlige og varige endringer i bybildet. Videre vil etablering av parkeringsløsningen 
binde opp bruken av Gruset i fremtiden, men samtidig gi mulighet for nye parkeringsplasser i 
senrum. Samtidig er dette i tråd med kommunestyrets vedtak og vil kunne bidra positivt når 
det gjelder næringsutvikling og tilrettelegge for allmennhetenes bruk av området. 

Samtidig er det viktig å påpeke at hotellet har hatt en lang ferd fra den første plasseringen 
ved bussterminalen, til nå å ende opp helt nord i området ved Perrongen. Dette gir en 
betydelig bedre lokalisering enn der det tidligere har vært forsøkt langt. Et hotell av denne 
størrelsen vil i en by med småskala bebyggelse måtte oppleves som stort. Det er derfor viktig 
at den nye bebyggelsen brytes opp og der en benytter bl.a. lamellstrukturer for å oppnå 
dette. 

Det er utført et meget omfattende arbeid, ikke minst i å etablere gode 3D-modeller som gir 
grunnlag for vurdering av volum, høyder, plassering i forhold til andre element. 

Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er vurdert og omtalt i planforslaget/KU og vil 
derfor etter en samlet vurdering anbefale at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn når 
punktene i fremlegg til vedtak er fulgt opp av tiltakshaver.

Økonomiske konsekvenser:
Saken er forelagt økonomisjefen i kommunen som i forhold til de økonomiske vurderingene 
som er gjort i planbeskrivelsen/KU uttaler følgende; 

”Oversendt skisse mht. utgifter må deles inn i tre aktører, som omfatter:
1. Utbygger 
2. Eigersund kommune 
3. Andre private og lokalt næringsliv 

De utgifter som er skissert er knyttet opp mot at ett nytt hotell utløser andre forhold. Det 
første forhold en da må stille er hvor mye en privat aktør kan forvente at andre skal bidra 
med for å realisere sitt prosjekt? I gitte situasjoner har Eigersund kommune vært med på å 
legge forhold til rett for bla. næringsetablering. Ett eksempel på dette er tilføring av vann og 
avløp til en konkret tomt. Dette var tilfelle for bla. næringsetablering på Gamle Eigerøy-vei for 
en del år siden. Samtidig er det da grunn til å påpeke at en samtidig med dette da fikk til en 
nødvendig renovering av vann- og avløpsledningene til hele dette området, som omfattet en 
rekke private hus og annen industri. Videre har det blitt stadig vanligere at utbyggere må 
dekke alle utgifter knyttet opp mot nødvendige endringer og utbygging av all infrastruktur til 
de områdene som skal opparbeides. Dette gjelder for et stort flertall av kommuner inkludert 
Eigersund kommune (hvor vi kan trekke frem utbyggingen på Hestnes som ett eksempel). Ut 
fra dette er det rådmannens klare konklusjon at det utbygger som må dekke de utgifter som 
kommer knyttet opp mot omsøkt prosjekt.

Hvis en videre går inn på enkelt forhold så må en stille spørsmål om en kan forvente at lokalt 
næringsliv skal bidra økonomisk til for eksempel en promenade for helt eller delvis en ny 
næringslivsaktør? En viser her til det arbeidet som pågår med å realisere en 
havnepromenade. Slik sett bør en heller arbeide for å realisere denne. En viser videre til at 
næringslivsaktørene i Eigersund kommune ikke er en ensartet gruppe - også økonomisk sett.
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Når det gjelder det offentlige sitt bidrag er dette ene og alene Eigersund kommune som part. 
Basert på de tall som er skissert, snakker vi om et kommunalt bidrag tilsvarende 60 millioner 
kroner. Hvis dette skal lånefinansieres snakker vi her om 2,4 millioner kroner i årlige 
finansutgifter. Dette er det IKKE økonomisk rom for i økonomiplanen til Eigersund kommune! 
Hvis dette skal finansieres så må det gå på bekostning av tilsvarende kutt innenfor viktige 
tjenesteområder – som i utgangspunkt trenger / ønsker mer penger. Vi snakker da om kutt 
innenfor skole og/eller helse- og omsorgstjenester. En viser videre til at 60 millioner kroner 
tilsvarer minst et halvt nytt sykehjemskompleks på Lagård (som en ikke har funnet rom for å 
realisere). Vil det videre være rett – rent tjenestemessig – å foreta driftsreduksjoner innenfor 
tjenesteproduksjonen for å realisere ett kommunalt bidrag på 60 millioner kroner? 
Rådmannen mener at svaret på dette er entydig nei.

Det blir videre feil å øke skatteanslaget knyttet opp mot et nytt hotell – som kan/vil genererer 
økt antall arbeidsplasser. Før hotellet er realisert og en ser hvilke konsekvenser dette kan få 
må en ikke legge inn urealistiske og ikke-dokumenterbare forventninger/anslag. En viser til at 
et nytt hotell kan få konsekvenser for eksisterende virksomheter og at det ikke er gitt at 
ansatte ved en virksomhet bor i Eigersund kommune.

Hvis Eigersund kommune skulle vært med på en slik investering så måtte dette blitt finansiert 
med parkeringsavgifter. Så er spørsmålet om dette er en realistisk nettoinntekt (etter at 
utgifter knyttet opp mot parkeringskontroller er dekket)? Basert på erfaringer fra andre 
kommuner på vår størrelse så kan det holde hardt. Det neste spørsmålet er om det blir rett å 
belaste innbyggerne med parkeringsgebyr fordi det skal bygges ett nytt hotell på Gruset? 
Også på dette mener rådmannen at svaret er nei. Rådmannen er klar over at vi har 
utfordringer knyttet opp mot parkering i Egersund – noe som omfatter flere forhold, men de 
tiltak som er skissert i denne sak er knyttet opp mot realisering av et nytt hotell og hva dette 
vil utløse av behov for parkeringsplasser.

Konklusjonen til rådmannen – innenfor det økonomiske området – er derfor:
! Eigersund kommune har ikke satt av midler til en stor kommunal andel.
! Det foreligger ikke økonomisk handlingsrom for å bidra økonomisk.
! Eigersund kommune kan ikke bidra med de økonomiske beløp som planen omfatter –

uten at dette går på bekostning av annen kommunal tjenesteproduksjon innenfor 
skole og/eller helse/omsorg. Det er helt feil å prioritere parkering foran 
tjenesteproduksjon.

! Det er ikke rett å innføre parkeringsgebyr for innbyggerne, fordi dette blir en 
forutsetning for å realisere ett nytt hotell.

! Det er tiltakshaver som må dekke alle utgifter knyttet opp mot realisering av ett hotell 
– dette inkluderer både omlegging av offentlig vei, parkering og alternativ 
parkeringsplasser i byggeperiode (som ikke er med i oppsettet).”

DRIFTSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

INVESTERINGSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

~ o ~
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Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251913 Gruset bestemmelser sist revidert 30.10.12.doc
251270 Samla merknader.pdf
232687 Oversending av plandok - endelig - signert.pdf
232688 Plandokument med vedlegg - samlet.pdf
232689 T_regplan-5.pdf
222002 Reguleringsplan for Gruset  - uttalelse planprogram
232690 VEDLEGG 1 - 9.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
12 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 1-A4
11 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 2-A4
10 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt 3-A4
9 I 22.10.2007 Planvest AS Snitt-4-A4
8 I 22.10.2007 Planvest AS Perspektiv-bygg-siktakse
7 I 22.10.2007 PlanvestAS Perspektiv-p-plass
13 I 22.10.2007 Planvest AS Reguleringsplankart 1-1000
6 I 31.10.2007 Planvest AS Snitt -5-A4Gruset
5 I 31.10.2007 Planvest AS Illustrasjon Gruset okt 07
4 I 31.10.2007 Plan Vest AS Illustrasjon hotell Gruset panorama okt 07
3 I 31.10.2007 Plan Vest AS Planbeskrivelse 311007
14 I 16.11.2007 Planvest AS Volum hotell 161107
1 I 21.11.2007 Plan Vest AS Vedrørende merknad fra NVE

15 U 05.02.2008

Terje Havsø; 
TEIGEN FRODE; 
STATENS VEGVESEN
REGION VE; 
SKEIE JOHANNES 
INGE; 
REKI AS; 
Plan Vest AS; 
PERRONGEN 
EIENDOM AS; 
NORGES 
STATSBANER BA; 
NILSEN THOR 
INGVALD; 
LARSEN ROY GEO; 
KVASSHEIM 
KRISTIAN; 
JØRGENSEN EVA 
TONE; 

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling
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IMMERSTEIN ANNE 
BERIT; 
FJELD MARTA; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DAVANGER RANDI; 
DAVANGER GUDRUN 
BODIL OVER; 
COOP EIKUNDA BA; 
BERENTSEN ODDVAR; 
BERENTSEN ELI 
SLEVELAND

16 U 08.02.2008

Adv. Svein Erling 
Jensen for Anna Berg; 
Jonas Havsø; 
Olav Havsø; 
Terje Havsø

Varsel om befaring - Reguleringsplan for hotell, 
parkering m.m. på Gruset - 1. gangsbehandling

17 U 25.02.2008 Plan Vest AS Oversending av vedtak for oppfølging Gruset

18 I 27.08.2008 Terje Havsø; 
Olav Havsø VS: Gruset - rettigheter i sjøtilhørende gnr. 46/6

19 I 07.01.2009 Adv. Kjell Holst Sæther Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på Gruset - Anna Havsø

22 I 29.01.2009 Dag Holmen Gruset - rettigheter i sjø

20 I 05.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther
Forhandlinger vedr. spørsmål om å overta 
rettigheter/eiendom på gruset - formentlig gnr. 46 
bnr. 372

21 I 09.02.2009 Adv. Kjell Holst Sæther Forhandlinger om overtakelse av areal gnr. 46 
bnr. 372 - Perrongen på Gruset

24 I 15.04.2009 Dag Holmen Feyer Hotell, illustrasjoner

23 I 14.05.2009 Adv. Kjell Holst Sæther Vedr. mulig salg av eiendom og strandrettigheter 
til Eigersund kommune

26 U 11.12.2009 Plan Vest AS Tilbakemlding og oppfølging av MU vedtak -
reguleringsplan for Gruset

25 I 18.12.2009 Miljøutvalget Arbeidsutvalg for Feyer Hotell

27 I 13.08.2010 Planvest AS
Forespørsel om reguleringsendring - rammer for 
utbygging av hotell på Gruset (byggehøyder, 
utnyttelse m.m.)

30 I 01.09.2010 Plan Vest AS Forespørsel - illustrasjoner for hotell, Gruset

28 U 06.09.2010 33 mottakere... Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

29 U 06.09.2010 73 mottakere... Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med tilhørende aktivitet

31 I 14.09.2010 Plan Vest AS Illustrasjoner hotell på Gruset

44 I 20.09.2010 Solveig Aamodt; 
Jorunn Hovland

Kommentar til reguleringsendring på hotell på 
Gruset - Egersund

32 U 20.09.2010
Rogaland Kollektivtrafikk 
FKF; 
Veolia Transport Sør AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

33 U 20.09.2010
Egersund Taxisentral 
BA; 
Dalane Taxitransport AS

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

36 I 22.09.2010 Coop Økonom Uttalelse - reguleringsendring Gruset - rammer 
for hotell med tilhørende aktivitet

35 I 23.09.2010 Norges vassdrag- og 
energidirektorat

Kommentarer til forespørsel om 
reguleringsendring på Gruset
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38 I 24.09.2010 Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring Gruset - ber om forlenget 
frist for uttalelse

41 I 29.09.2010 Jorunn og Roy Larsen Merknader til hotellplaner på Gruset

43 I 29.09.2010 Kystverket Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

40 U 30.09.2010 Bjørg Marie Svanes; 
Gudveig Hetland

Forespørsel om reguleringsendring på Gruset -
rammer for hotell med

45 I 01.10.2010 Fiskeridirektoratet Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Gruset, rammer for hotell med tilhørende aktivitet

46 I 01.10.2010 Planvest AS Fotomontasje Feyer - Gruset
42 I 01.10.2010 Erlend A. Lorentzen Innspill - Prosjekterte Feyer Hotell
47 I 02.10.2010 Anne Karin Nilsen Merknader til reguleringsendring på Gruset

48 I 11.10.2010 Judith Sæstad Pedersen 
og Kåre Pedersen Ang. reguleringsendring på Gruset - nytt hotell

49 I 11.10.2010 Statens vegvesen Uttalelse - reguleringsplan for Gruset

50 I 11.10.2010 Egersund Taxisentral 
BA

Vedr. forespørsel om etablering av hotell på 
Gruset

53 I 13.10.2010
Beboere 
Humlestad/Havsø og 
Eie/ Lindøyveien

Momenter og ankepunkter i forbindelse med 
reguleringsendringer på Gruset - rammer for 
hotell med tilhørende aktivitet

51 U 18.10.2010 Egersund og Helleland 
Elveeigarlag. BA

Forespørsel om etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset (sendt kun på 
epost)

52 I 19.10.2010 Egil H. Lynau Vedr. hotellplanene på Gruset i Egersund

55 I 20.10.2010 Eigersund og Helleland 
Elveeigarlag BA

Uttalelse vedr. etablering av hotell, endring av 
trafikkområder m.m. på Gruset

58 I 20.10.2010 Rogaland 
Fylkeskommune Uttalelse reguleringsplan for Gruset

54 I 20.10.2010

Signe Aastad; 
Karen Feyling Thorsen; 
Liv Thoma; 
Elisabeth Zeiler; 
Solveig Drage; 
Willy Zeiler

Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

56 I 20.10.2010 Erlend Astad Lorentzen
Vedr. reguleringsendringer på Gruset -
underskriftskampanje mot oppføring av hotell på 
Gruset

57 X 21.10.2010 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse fra miljøavdelingen reguleringsplan for 
Gruset

59 I 22.10.2010 Ottar Vedelden Helhetlig utviklingsplan hotell Gruset

60 I 22.10.2010 Dalane Folkemuseum
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
gruset gnr. 46 bnr. 372 - rammer for hotell med 
tilhørende

62 I 01.11.2010 Kontrollutvalget
Habilitetsspørsmål når miljøutvalget nedsetter et 
underutvalget som deltar i utfoming av konkret 
bygg

61 U 01.11.2010 Kommunerevisjonen
Oversendelse av kontrollutvalgets vedtak vedr.  
habilitet i forbindelse med håndtering av 
byggesak for nytt hotell på Gruset

63 I 02.11.2010 Rogaland Revisjon IKS
Spørsmål om habilitet - nedsatt underutvalg av 
miljøstyret som deltar i utformingen av konkret 
bygg,

65 I 15.11.2010 John A. Gaitanakis Hotell Gruset - uttalelse

64 U 21.11.2010 Plan Vest AS Reguleringsplan for Gruset - oversending av 
utttaler i forbindelse med forespørsel om 
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regulering.
66 I 20.09.2011 Plan Vest as Ny planprosess - hotell Gruset
67 I 20.09.2011 Plan Vest AS Angående forespørsel - Hotell Gruset
68 I 22.09.2011 Plan Vest AS Prosjektplan fra tiltakshaver - hotell på Gruset
70 I 16.11.2011 Plan Vest AS Vedr. regulering Gruset og planer for hotell

71 I 28.11.2011 Plan Vest AS
Endring av reguleringsplan for Gruset - Fv 44 
mm. gnr. 46 bnr. 6 og 372 m.fl. med planprogram 
(KU)

75 I 03.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til nytt varsel om planoppstart - endring 
av reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 
m.fl

72 I 10.01.2012 Fiskarlaget Vest Uttalelse vedr. reguleringsplan Gruset gnr. 46 
bnr. 6 og 372

76 I 11.01.2012 Rogaland 
fylkeskommune Vedr. endring av reguleringsplan Gruset

74 I 11.01.2012 Barnas representant i 
plansaker Uttalelse vedr. reguleringsplan for Gruset

73 X 11.01.2012 Plan Vest AS Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
endring av reguleringsplan for Gruset

77 I 12.01.2012 Fiskeridirektoratet
Vedr. reguleringsendring på Gruset - rammer for 
hotell med tilhørende aktivitet - endring av 
reguleringsplan

79 I 13.01.2012 Kystverket Uttale til forslag til endring av reguleringsplan for 
Gruset gnr/bnr 46/6 og 372 m.fl

78 I 20.01.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring med planprogram gnr. 46, 
bnr. 372 - Gruset

83 I 21.03.2012 Gruset Båtforening Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

81 I 21.03.2012 Alf Sverre Andersen 
m.fl.

Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

82 I 21.03.2012 Eigersund - Helleland 
Elveeigarlag Uttalelse planprogram Gruset

84 I 21.03.2012 Hans Kristian Mong Uttalelse planprogram - reguleringsplan for 
Gruset

85 I 21.03.2012 Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Reguleringsplan for Gruset  - uttalelse 
planprogram

80 U 22.03.2012 Plan Vest AS Reguleringsplan for Gruset  - fastsetting av 
planprogram

86 I 12.04.2012 Plan Vest AS Vedtatt planprogram - reguleringsplan for Gruset 
gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

87 I 12.04.2012 Plan Vest AS Gruset - referat 15.02.12

88 U 29.05.2012 Knut Plan Vest AS v/ 
Vikestrand

Gjennomgang av rekkefølgekrav m.m. - føringer 
for bestemmelser

89 I 03.06.2012 Plan Vest AS Forslag til reguleringsplan for hotell, parkering 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl.

90 I 28.10.2012 Plan Vest AS Reguleringsplan for Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. 
- samla merknader

Parter i saken:
            

Adv. Svein Erling 
Jensen for Anna Berg

PB 362 4379 EGERSUND
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N ANDERSEN ALF S 
FEYLING

HUMLESTADGATEN 29 4370 EGERSUND

N ANDERSEN GUSTAV 
INGEMAN

N AURDAL KRISTIN VISTELEET 5 4070 RANDABERG
N BERENTSEN ELI 

SLEVELAND
HUMLESTADGATEN 22 4370 EGERSUND

N BERENTSEN 
ODDVAR

HUMLESTADGATEN 22 4370 EGERSUND

N BERG ANNA HAFSØ APT. CORREOS NO 
119,03580 ALFAZ DEL 
PI

N BIRKELAND TORDIS 
MARIE

HAFSØYVEIEN 13 4370 EGERSUND

Bjørg Marie Svanes Humlestadgaten 18-
leilighet 508

4370 EGERSUND

N BUGGE OLSEN 
BJØRG REIDUN

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N COOP EIKUNDA BA POSTBOKS 175 4379 EGERSUND
N COOP ØKONOM BA Postboks 3144 Hillevåg 4095 STAVANGER
N DAVANGER 

GUDRUN BODIL 
OVER

BLEIKERHAUGEN 55 1387 ASKER

N DAVANGER RANDI ASKERVEIEN 20 A 1384 ASKER
N DYRSAND ODD EGIL HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N EGELAND GRETHE S KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EGELAND ØYSTEIN KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EIGERSUND

KOMMUNE
POSTBOKS 580 4379 EGERSUND

N ESPELAND NILS 
ARILD

BUEN 2 4318 SANDNES

N FISKETJØN BRIT 
TONE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N FISKETJØN LEIF 
SIGURD

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N FJELD MARTA GULLKROKEN 7 377
Gudveig Hetland Humlestadgaten 18-

leilighet 507
4370 EGERSUND

N HADLAND SOLVEIG 
S HETLAND

LEILIGHET 
502,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N HAVSØ JONAS NYVOLLSVEIEN 1 4370 EGERSUND
N HAVSØ OLAV HAFSØYVEIEN 48 4370 EGERSUND
N HELLAND HANS HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N HENRIKSEN GERD 

ODDNY
MJÅSUNDVEIEN 23 4375 HELLVIK

N HENRIKSEN 
ØYSTEIN

MJÅSUNDVEIEN 23 4375 HELLVIK

N HESTNES DAGMAR 
KARLSEN

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N HESTNES JOHN 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N HOVLAND ELSA HUMLESTADGATEN 30 4370 EGERSUND
N HOVLAND JORUNN MADLANDSDALEN 11 4370 EGERSUND
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ALISE
N HOVLAND ODD 

REIDAR
HUMLESTADGATEN 30 4370 EGERSUND

N IMMERSTEIN ANNE 
BERIT

KJERJANESVEIEN 8 4370 EGERSUND

N IVERSEN GUNNAR VISTELEET 5 4070 RANDABERG
Jonas Havsø 4370 EGERSUND

N JØRGENSEN EVA 
TONE

HUMLESTADGATEN 20 4370 EGERSUND

N JØRUM MAGNE 
OTTAR

HUMLESTADGATEN 32 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
KRISTIAN

HUMLESTADGATEN 26 4370 EGERSUND

N LANDBØ NILS 
ODDVAR

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N LARSEN ROY GEO JERNBANEVEIEN 15 4370 EGERSUND
N LUNDEBREKKE AUD 

SONJA
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N MÆHLE HELENE HUMLESTADGATEN 25 4370 EGERSUND
N MÆHLE JAN OVE HUMLESTADGATEN 25 4370 EGERSUND
N NESSE ASTRID 

LØVOLD
BUEN 2 4318 SANDNES

N NILSEN ANNE KARIN HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N NILSEN THOR 

INGVALD
BRUVIKSVEIEN 18 4370 EGERSUND

N NORGES 
STATSBANER BA

PRINSENSGT. 7-9 152

Olav Havsø 4370 EGERSUND
N OPDAL JACOB ARE HUMLESTADGATEN 17 4370 EGERSUND
N PEDERSEN JUDITH 

SÆSTAD
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N PEDERSEN KÅRE 
MAGNE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N PERRONGEN 
EIENDOM AS

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND

Plan Vest AS PB 667 5404 STORD
N REKI AS SANDAKERGATEN 4 4370 EGERSUND
N SALVESEN KÅRE 

MAGNE
HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N SEGLEM DAGNY 
GERD

HAFSØYVEIEN 15 4370 EGERSUND

N SEGLEM EINAR MIDBRØDVEIEN 18 4370 EGERSUND
N SEGLEM IRENE MIDBRØDVEIEN 18 4370 EGERSUND
N SIREVÅG JOSTEIN HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND
N SKEIE JOHANNES 

INGE
GAMLE 
PRESTEGÅRDSVEI 2

4370 EGERSUND

N STATENS 
VEGVESEN

POSTBOKS 8142 DEP 33

N STATENS 
VEGVESEN REGION 
VE

ASKEDALEN 4 6863 LEIKANGER

N STRØM THOR 
HENNING

HUMLESTADGATEN 21 4370 EGERSUND
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N SVALESTAD BIRGIT 
MARIE

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

N SVALESTAD 
STEINAR

HUMLESTADGATEN 18 4370 EGERSUND

Terje Havsø Ognaveien 9 4370 EGERSUND
N TJÅLAND ELISABETH GAMLE 

PRESTEGÅRDSVEI 10
4370 EGERSUND

N TJÅLAND KÅRE GAMLE 
PRESTEGÅRDSVEI 10

4370 EGERSUND

N TORGERSEN ODD 
EIRIK

HUMLESTADGATEN 19 4370 EGERSUND

N VESHOVDA ASLAUG LEILIGHET 
306,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N VESHOVDE 
TORBJØRN

LEILIGHET 
306,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND

N AAMODT SOLVEIG TOFTELANDSVEIEN 36 4640 SØGNE
N AARSTAD GUNVOR 

MARGRETHE
LEILIGHET 
504,HUMLESTADGATEN 
18

4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Forslag til reguleringsbestemmelser for: (Planid)-
Detaljregulering Gruset-gnr 46 bnr 372 m.fl.
Datert: 24.04.2012
Sist revidert: 30.10.2012
Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner:

§ 1 Generelt
Det regulerte området er på plankart datert 24.04.2012 vist med reguleringsplangrense.
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven med vedtekter for 
Egersund kommune. Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider i mot 
disse bestemmelsene.

§ 2 Formål

! Område for bygg og anlegg (pbl § 12-5.1)
− Hotell og overnatting

! Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5.2)
− Kjøreveg/gate
− Torg – plass
− Gangareal/ gangvei/ fortau
− Annen veggrunn – teknisk
− Annen veggrunn- grønt
− Holdeplass/ plattform - buss
− Kai/ brygge
− Anlegg for kollektivtrafikk/ terminal
− Parkering
− Parkeringshus/ garasje

! Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5.6)
− Ferdsel i sjø og vassdrag
− Småbåthavn

! Hensynssoner i reguleringsplan (§ 12-6)
− Frisiktsone vei
− Støy – rød sone iht. T-1442
− Støy – gul sone iht. T-1442

! Rekkefølgebestemmelser pbl. § 12

! BestemmelsesOmråde pbl. § 12 -7
− byggelinje parkeringshus
− byggelinje anleggsbelte/midlertidig anlegg
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§ 3 Felles bestemmelser

3.1 Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn til terreng og vegetasjon.

3.2 Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming som er tilpasset tilliggende bebyggelse 
og anlegg der det tas hensyn til eksisterende bygninger og materialbruk i området. Utvendige 
anlegg på den ubebygde delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering og utsmykking, skal 
gis en høyverdig utforming og utførelse sammen med ikke bebygd areal.

3.3 Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av bygninger, utomhusanlegg, 
adkomst og parkering innenfor planområdet. For hotell skal omfang av universell utforming 
utgjøre en naturlig andel av romløsningen, mens alle fellespublikumsarealer skal være 
tilrettelagt. Universell utforming skal dokumenteres ved søknad om tiltak ved plantegninger og 
utomhusplan. 5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert/reservert for 
bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass for buss, parkeringshus og promenader 
og gangareal skal Håndbok 017 Veg- og gateutforming legges til grunn for universell utforming.

3.4 Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir gjort funn av gjenstander eller konstruksjoner 
som kan være automatisk fredete kulturminner, må alt arbeid straks stanses, og 
kulturminnevernmyndighetene skal omgående varsles for om mulige videre undersøkelse på 
stedet jamfør med Kulturminneloven § 8, 2.ledd.

3.5 Bygninger med varig opphold skal på grunn av ventet havstigning i størst mulig grad legges til 
kt.3,0 som laveste nivå. Løsninger på lavere nivå krever en fagkyndig vurdering.

3.6 Planer for tekniske anlegg VA, skal være godkjent av Eigersund kommune før det kan gis 
tillatelse til igangsetting av tiltak.

§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)

4.1 Område for hotell H
Tillatt bebygd areal er 10 000 m2 BRA. BYA settes til maks 70% av tomten. Området skal 
nyttes til hotell med tilhørende virksomhet. På grunnplanet kan det etableres annen tilknyttet 
næring som serveringsvirksomhet og mindre forretninger. I hotellet kan det etableres 
restauranter og konferansefasiliteter. Maks byggehøyde settes til kt. 22,0 (5 etg) for midtre og 
nordre lamell og kt.18,5 (4 etg) for søndre lamell. Sokkeletasje skal ha fri høyde over kt.3,0 på 
> 4,5m.

4.2 Det skal innenfor hotellområdets kant mot sjø etableres gangareal/promenade med ulik og 
tilpasset bredde på minimum 3,0 meter. Arealet skal være tilgjengelig for allmennheten. 
Promenaden kan stedvis overbygges der dette grunngis som en god og hensiktsmessig 
løsning. Gangarealet skal være gjennomgående og sammenkoplet med regulert gangvei mot 
sjø, nord for planområdet. Til gangarealet kan det legges uterom og oppholdssoner med 
møblering og det kan legges til rette for uteservering. For å beholde kontakten med vann og sjø, 
kan gang- og oppholdsarealet legges på minimum kote 1,2.
Gang og oppholdsarealet forbindes med et tilsvarende areal på øvre nivå (ca kote 3,0) De to 
områdene skal forbindes utvendig med trapper og rampe og ha lik utforming og materialbruk.
Promenade og uterom på kainivå må ses i sammenheng med promenade langs småbåthavn
når det gjelder utforming. Kaiskjørt langs kaikant skal ikke være lavere enn til 0,9 m over kt.0. 
Kaifront skal kles med nødvendig dimensjonert vertikalt stående trevirke montert på en slik 
måte at det sikrer nødvendig gjennomstrømning ved høy vannstand. Promenade og uterom 
skal sikres god belysning. Kanter skal i nødvendig grad sikres med rekkverk og være utstyrt 
med leider og livredningsutstyr.

4.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke dominere takflaten. Maks høyde 
på slike anlegg settes til 3,0 m over kote 22. Samlet areal skal ikke overstige 2 % av hotellets 
samlete takflate. Konstruksjonen skal ha grå kledning.
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4.4 Innenfor område hotell tillates det ikke utfylling i sjø. Konstruksjoner forutsettes bygd på søyler 
forankret og fundamentert til fast fjell. Fyllingsutslag langs eksisterende kanter skal sikres og 
plastres ned til 1,0 m under kt.0 før området lukkes.

4.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for videre prosjektering slik det 
er utformet i skisseprosjekt i vedlagt detaljregulering / KU, men mindre variasjoner tillates. Slike 
avvik skal godkjennes ved rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak bestå av treverk, 
stål og glass.

4.6 Som del av hotellet kan det bygges garasjeanlegg i underetasjen. Innkjørsel til garasjeanlegget 
skal være lagt til hotells nordside. Dersom det blir aktuelt å bygge dette anlegget, skal det 
foreligge fagkyndig rapport som doukumenterer en forsvarlig og gjennomførbar løsning.

4.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre båtopplag. Opplaget skal ikke overskride 80 
m2. Bryggekant skal ha samme utforming som bryggekant for øvrig.

4.8 Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende parkeringsanlegg og sikres 
gjennom utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. bestemmelsene § 8.
Parkeringsbehovet er sett til følgende:
- Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6
- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2 er sett til 1,0
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for minimum 20 enheter.

Det er ikke tillatt med frikjøp av parkeringsplasser.

§5 Samferdsel og teknisk infrastruktur

5.1 Kjørevei o_Vei-01
Langs kjøreveier/ gater skal nye avkjørsler godkjennes av Eigersund kommune v/ FUP. 
Parkering kan bare forekomme der det tilrettelegges for dette. Gjerde, tilplantning eller andre 
faste eller løse installasjoner må ikke plasseres eller lagres innenfor område regulert til formålet.

5.2 Kjørevei f_Vei-01
Skal være felles for xxx

5.2 Annen veggrunn tekniske anlegg og grøntareal
Område regulert til annen veggrunn tekniske anlegg og grøntareal skal opparbeides på en 
tiltalende måte. Installasjoner må ikke være til hinder for at kjøretøy kan passere, eller være til 
hinder for sikten. Rabatter kan forsynes med belysning og skilt. Midtsone i rundkjøring kan 
gjøres overkjørbar og kjøresterk. Høyre avsvingningsfelt mot sentrum ved rundkjøring fv. 44 
sør, gjøres overkjørbar og kjøresterk.

5.3 Holdeplass/plattform o_H-pl1
Holdeplass for buss ved hotellet kan også benyttes av hotellet og av drosjer under transport.

5.4 Kollektivterminal -K1 og K2
Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til oppstilling av buss. 
Anlegg skal opparbeides og utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i samsvar med til 
enhver tid gjeldende veinormal og i overensstemmelse med forskrift om universell utforming. 

Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 m2. Maks byggehøyde til 
gesims er sett til 3,3 m. Bygningen kan inneholde venterom for publikum, sosiale rom for 
sjåfører, toalettavdeling og kiosk/ informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha flatt tak og gis en 
god arkitektonisk utforming.

5.4 Parkeringsanlegg o_P-1
I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket omriss i reguleringsplan angir 
mulig omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og kt.+3,5 for topp dekke. Innkjørsel skal 
tilrettelegges innen område P1. Antall HC plasser skal være som fastsatt i § 2.3. Rekkverk skal 
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være transparent og ha en enkel form. Ramper for gangtrafikk skal være universelt utformet fra 
under etg. 1 (kt+0,8) og opp til bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det 
skal legges vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal sikres 
god belysning og forskriftsmessig ventilasjon.

5.5 Parkeringsplass på grunn o_P-2
Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer kan tillates i område o_P-2. Plassering og antall plasser 
fastsettes av Eigersund kommune ved egen avtale.

5.7 Gang og sykkelvei o_GS1 og o_GS2
Det skal etableres offentlig gang og sykkelvei med minimums bredde på 3 meter som vist på 
plankart.

5.8 Gangareal – promenade o_G1 - o_ G2
Det skal etableres offentlig gangvei som vist merket o_G1 og o_G2 på plankart.

5.9 Gangareal – promenade o_G3 - o_ G4
Gang- og oppholdsarealet merket o_G3 og o_G4 består av et øvre og et nedre nivå som 
forbindes med sittetrapper, trapper og ramper. Nedre nivå legges til kt.+1,6. Øvre nivå tilpasses 
oppgitt nivå vei jfr. reguleringsplan.
Området skal sikres en varig og god arkitektonisk utforming der det legges vekt både på form 
og materialbruk. Området forbindes med hotellets uterom på kai nivå. Områdene skal derfor ses 
i en formmessig sammenheng. Gang- og oppholdsarealet kan møbleres og det skal gis god 
belysning. Kanter skal i nødvendig grad sikres og være utstyrt med leider og livredningsutstyr. 
Landfeste for brygge/ utriggere til småbåthavn skal inngå som del av detaljutformingen og være 
av samme materiale som området forøvrig.

§6 Bruk og vern av sjø- og vassdrag

6.1 Område for småbåthavn S.
Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for småbåthavn. Før nye 
tiltak kan iverksettes må det utarbeides byggeplan i min M = 1:500 for området som skal 
godkjennes av Eigersund kommune. Planen skal vise plassering av brygger og utriggere samt 
vise hvordan disse er forankret i land og i sjø. Videre skal planen vise belysning og 
redningsutstyr og hvordan parkeringsbehovet er tenkt løst. Parkeringsbehovet settes 0,25p / 
båtplasser.

6.2 Ferdselsområde i sjø FS
Område for ferdsel. Det kan ikke etableres tiltak eller ankres opp installasjoner som hindrer fri 
ferdsel.
Tiltak i sjø som faller inn under lov om  havner og farvann skal forelegges og godkjennes av 
vedkommende myndighet.

§ 7 Hensynssoner

7.1 Område for frisiktsone veg
I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende veiers plan. Areal 
innafor frisiktssonene må ikke nyttes slik at sikten blir hindret.

7.2 Støysone H210-1 og H220-1
Overnattingssteder plassert i støysone gul (55L den - 70L 5AF ) kommer inn under forskriftskaret 
etter NS 8175 med tiltaksklasse for overnattingsrom påvirket av utendørs støy utløser krav om 
avbøtende tiltak i vegg -konstruksjoner etter kl. C (sentrumsnært område) I forbindelse med 
tiltak skal det gjennomføres støymålinger.

§ 7 Dokumentasjon

7.1 I forbindelse med søknad om rammetillatelse skal det legges frem en vurdering av byggets 
energibruk og metodevalg med målsetting om en best mulig energieffektivitet ved bygget, 
basert på en miljøvennlig energiforsyning.
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7.2 I forbindelse med søknad om rammetillatelse/tiltak, skal det legges frem til godkjenning en
detaljert situasjonsplan i M = 1:200 som viser kotehøyde på ferdig planert / nåværende
terreng, de aktuelle bygningers og anleggs plassering med avstandsmål samt tekniske anlegg/
ledningsnett og kabler.

7.3 I forbindelse med søknad om tiltak skal det legges frem for godkjenning forslag til utomhusplan 
som angir utforming av den ubebygde del av tomten, så som tilkomst og andre utvendige flater 
med dekkemateriale, trapper, ramper og belysning. Videre skal vises parkering, gangveier og 
beplantning og utemøblering. Detaljer og snitt som i nødvendig grad illustrerer tiltakets 
beliggenhet skal legges ved.

7.4 I forbindelse med søknad om rammetillatelse for tiltak som berører grunnen skal det legges 
frem planer som viser hvordan forurenset masse i grunnen er tenkt behandlet, transportert og 
deponert. Slike tiltak skal i sin helhet godkjennes etter forurensingsloven.

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

8.1 Dersom parkeringsdekning for hotellet skal inngå i P1 skal det skal foreligge søknad om tiltak 
for etablering av parkeringsanlegg for o_P1 samtidig med søknad om tiltak for hotell/overnatting 
som skal godkjennes av kommunen. Det forutsettes av utbygging av parkering og hotell skjer 
parallelt.

8.2 Tilrådd kjøreretning via Gruset med utkjøring i rundkjøring mot sør kan ikke gjennomføres før
nåværende terminalbygg (venterom buss) er fjernet fra siktlinjen.

8.3 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før o_Veg-01 er opparbeidet i henhold 
til detaljreguleringen samt annen infrastruktur som gang- og sykkelvei o_GS1 og o_GS2, 
bussholdeplass, venterom, gangvei, promenade m.m.

8.4 Brukstillatelse til hotell i område merket H kan ikke gis før forsvarlig parkeringsdekning er løst i 
henhold til bestemmelsens § 4 punkt 4.8. Parkeringsanlegg skal enten legges til hotelltomten 
eller til område o_ P-1.

8.5 Før midlertidige avkjørsler, busslommer og kollektivterminal eller andre veiflater som berører 
offentlig vei bygges ut skal slike anlegg prosjekteres i samsvar med krav i til enhver tid 
gjeldende vegnormal og godkjennes av Eigersund kommune og Statens veivesen. Hvor lenge 
den midlertidige situasjonen vil vare skal angis i søknad og det kan settes betingelser for 
istandsettingen. 

8.6 Alle tiltak som berører eller omfatter fylkesvei skal godkjennes av Statens Vegvesen før
igangsettingstillatelse til hotell i område H og til parkeringsanlegg P-1 kan gis.

Før permanente kryssløsninger, busslommer og kollektivterminal eller andre veiflater bygges ut,
skal disse anlegg prosjekteres i samsvar med krav i veinormalene og godkjennes av Eigersund 
kommune og Statens veivesen.

§ 9 Bestemmelsermråde pbl. § 12 -7

9.1 Midlertidig anleggs- og riggområde
Innen område som i detaljreguleringen er angitt som midlertidig anlegg og riggområde kan det 
etableres innkjørsel fra fv.44 midlertidig for buss. Videre kan det midlertidig etableres 
parkeringsplasser og oppstillingsplasser for buss/taxi som vist i detaljreguleringen. Når den 
midlertidige bruksperioden er over, skal anlegget fjernes og området istandsettes, ev. bygges ut 
videre i samsvar med detaljreguleringen.

Områder med midlertidige anleggsbelter / riggområder (bestemmelsesområder) er vist med 
svart stiplet skravur på plankartet på andre formål. Disse områdene kan benyttes til anleggs- og 
riggområder så lenge anleggsarbeidene pågår. Når anleggsarbeidet er utført, skal arealene 
istandsettes og brukes etter regulert formål. Bestemmelsene om de midlertidige anleggs- og 
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riggområdene opphører når kommunen har fått melding om at anlegget eller deler av dette er 
ferdigstilt.
Innenfor de midlertidige anleggs- og riggområdene kan det oppføres midlertidige brakkerigger, 
midlertidige verksteds- og lagerbygninger, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg mv.
Anleggs- og riggområdene skal sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være 
minst mulig til sjenanse for omgivelsene. Innenfor anleggsbeltet kan det utføres permanente 
terrengtilpasninger. Landskap og vegetasjon skal ikke berøres mer enn høyst nødvendig. 
Områdene skal være ferdig istandsatt før anlegget tas i bruk, eller så snart som mulig 
påfølgende vår dersom anlegget tas i bruk vinterstid.

9.3 Rystelser ved anleggsarbeidet
Det skal sikres at anleggsarbeidet ikke medfører skade på omkringliggende infrastruktur. 
Rystelsesmåler skal utplasseres for å kontrollere at arbeidet utføres innenfor akseptable 
grenseverdier.
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Rapport nr.  S10737-2 Dato 24.04.12 

Prosjektnavn  Gruset detaljregulering  ( jf. pbl § 12.3) Prosj.nr. S10737 

Tittel Del av gnr./ bnr. 46/6, 372 m/fl. - Eigersund 
Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD)  

Prosjektledelse Plan Vest AS v/ Knut Vikestrand     

Referat Plan Vest AS v/ Knut Vikestrand     

Produsert av  Plan Vest AS avd Stord        Postboks 667       5404 Stord     Tlf. 53 40 37 80     
Mail: post@planvest.no    Web: www.planvest.no 

Kontrollert av TNV /KH  (andre parts kontroll) 

 

 

1. SAMMENDRAG 

Etter flere års arbeid med reguleringsplan for området er det nå gjennomført en planprosess i nær 
kontakt med Eigersund kommune og med tiltakshaver der prosess og målsettinger er korrigert 
underveis slik at konfliktene er minimale. Dette er først og fremst oppnådd ved at plan og 
bygningsloven sin prosessbeskrivelse jfr. § 12,3 og § 4 er fulgt slik loven krever og det er 
gjennomført planprogram med KU. Grunnleggende ved KU er tilpasningen til bylandskapet og 
stedets bebyggelse med skala og strukturer nært relatert til Egersund bys kulturhistorie. 
Regionantikvar Knut Kluge har vert sentral i prosess for denne tilnærmingen. For å oppnå dette er 
det utarbeidet konsept for hotell med BRA ca. 10 000 m2. Dette gjør at løsningen knyttes spesielt til 
dette konseptet. Grunnformer med lamellstruktur, lokaliseringsprinsipper som for eks. nærheten til 
vannet og kontakten med promenaden og de offentlig tilgjengelige uterommene må beholdes jfr. 
Bestemmelsene. Fasadeutforminger må derimot bearbeides videre innenfor gitte rammer. 

Plan Vest AS 
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2. INNLEDNING 
 
Planen omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl. - plangrense er vist på vedlagt kart.   Del av eiendom 
0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet.  Tomten for hotellet grenser til nåværende 
parkeringsplass på Gruset, og ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet 
utenfor.  Bakgrunnen for planarbeidet er et privat initiativ fra Hospitality Development AS (HD) og 
NCC for å realisere et hotell på Gruset i sentrum av Egersund.   

2.1. Formål med planarbeidet 
Reguleringsplan for Gruset blir fremmet som privat reguleringsplan (detaljregulering) etter plan og 
bygningsloven §12-3.  Tomten for hotellet grenser til nåværende parkeringsplass på Gruset, og 
ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet utenfor.   

2.2. Bakgrunn / historikk  
Planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til 
reguleringsplan ble senest lagt frem for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til 
hotellbygg fra arkitekt.  Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist 
25.10.10.   Høringsrunden frambrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse 
og form. Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at 
rammene for det videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før 
planforslaget varsles til offentlige myndigheter.   

Tiltakshaver Hospitality Development AS (HD) tar til etterretning de merknader som er 
fremkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side, 
og gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som 
kommunen nå har gitt.   

Som grunnlag for ny planprosess, er det holdt oppstartmøte med kommunen 05.09.11, der 
rammene for planarbeidet er diskutert.  Eigersund kommune anbefaler oppstart av reguleringsplan 
med krav om konsekvensutredning.  

2.3. Eiendomsforhold  
Planforslaget omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl., plangrense er vist på vedlagt kart.   Del av 
eiendom 0/0 (umatrikulert grunn) inngår også i planarealet.  Området for hotelltomt (delvis 
sjøareal) er eid av private eiere og Eigersund kommune. Resterende areal er kommunal grunn eller 
offentlig veiareal.   Eiendomsoversikt vedlegges planen.   
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2.4. Planprosess / organisering 
Oppstartsmøte er avholdt 08.09.11.   Varsel om oppstart av planarbeid, og forslag til planprogram 
er kunngjort i Dalane Tidende fredag 02.12.11.  

Planprogrammet er vedtatt i Eigersund kommune den 22.03.12 med følgende tillegg/ forbehold:  
Det må redegjøres for hvordan parkering og de trafikale forhold kan løses under anleggsfasen 
herunder konsekvenser med avbøtende tiltak for dette. Videre prosess i forhold til formell 
behandling er skissert i fremdriftsplan.  Milepæler i planprosessen er som følger: 

� Vedtak av planprogram     Mars 2012 
� 1. gangs behandling av planforslag   Mai - juni   2012 
� Vedtak kommunestyret  (målsetting)  November 2012 

 
Det er i planprosessen frem til planframlegg avholdt regelmessige møter med kommunens 
planmyndigheter.   

Det er i prosessen vurdert ulike alternativ til utforming av hotellet. Valgt løsning er basert på 
fremlagt skisseprosjekt, der tekniske løsninger, funksjonalitet, og utnytting / BRA, er vurdert.  
Lokalisering av hotell og parkeringshus er også vurdert i forhold til føringer fra kommunen når det 
gjelder hensyn siktlinjer og stedstilpasning.  I prosessen er også gjort ulike vurderinger av parkering 
og andre trafikkløsninger på området.  Etter avtale med kommunen legges det frem flere 
alternativer til parkeringsløsning.  Dette beskrives nærmere under kap. 5. 
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3. MERKNADER TIL MELDING OM OPPSTART/ PLANPROGRAM 
 

3.1 Melding om oppstart av planarbeid/planprogram 
Det er sendt varselsbrev til naboeiendommer og offentlige myndigheter, i henhold til liste fra 
Eigersund kommune.   Varsel om oppstart og forslag til planprogram er også lagt ut på nettsidene til 
kommunen (www.eigersund.kommune.no) og plankonsulenten (www.planvest.no).     

3.2 Mottatte merknader 
Pr. dato er det kommet følgende 13 merknader til oppstart av planarbeidet og til planprogrammet 

 
Kunngjøring etter § 9 med planprogram 
 

 
 Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

1 Fiskeridirektoratet 
Region sør (12.01.12) 

Rammevilkårene for driften av 
sjømatvirksomheten i havnen bør ikke 
endres som følgje av reg.planen.  
F.dir., reg. sør, vil på denne bakgrunn av be 
om at overstående skal være tema i 
konsekvensutredningen. 
F.dir., reg. sør, vil ikke kunne akseptere 
forslag til reg.plan som vil kunne bidra til å 
endre (forverre) strøm- og dybdeforhold i 
havnen. 
F.dir vil ikke kunne akseptere at etablert 
sjømatnæring i havnen skal få dårligere 
rammevilkår som følge av reg.planen. 
 

Tiltaket ligger innenfor 
kommuneplanens 
formålsbegrensing 
Det er forutsett å  

Ikke fylle i sjø, men å fundamentere 
på søyler mot fast grunn, dette gir 
minimal påvirkning av strømnings-

forholdene 

2 

Rogaland Fylkeskommune 
(20.01.12) 
 
Merknad samordnet med 
fylkesmannen i Rogaland 
 

 
Etablering av både hotellbygg og offentlig 
parkering i et så betydningsfullt område for 
Egersund vil være konfliktfylt.  
Fylkesrådmannen etterspør en utredning av 
alt. Lokasjoner for hotell og/eller parkering i 
påfølgende KU.  
Kan bli aktuelt å fremme innsigelse til 
planforslaget dersom reg.planen for hotell 
på Gruset ikke tar tilbørlig hensyn til den 
vernede trehusbyen med fredet kirke som 
har nasjonal verneverdi. 
 Det forutsettes planløsninger som sikrer 
tilgjengelighet for allmennheten, gode 
passasjer for fotgjengere  og syklister og 
attraktive byrom med funksjonsblanding, 
aktive fasader, møteplasser og estetisk 
utforming.  
F.r.mannen vil for øvrig understreke at en 
regulering som begrenser allmennhetens 
muligheter til å ferdes og/eller oppholde seg 
i strandsonen (kai/strandpromenade), evt 
reduserer attraktiviteten i denne, vil kunne 
danne grunnlag for innsigelse fra Rogaland 
f.kom. 
 

Tiltaket ligger innenfor 
kommuneplanens 

formålsbegrensing S2 avsatt 
 Til senterformål med  bl.annet 

hotell. Etablering av hotell 
forutsettes løst ut fra en faglig 

vurdering av de arkitektoniske og 
landskapsmessige føringer fra det 

eldre kulturhistoriske Egersund med 
typiske strukturer, retninger og 
skala. og bylandskapet. Tiltaket 

vurderes i KU. 
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 Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

3 Fiskarlaget Vest  
(mail av 10.01.12) 

 
Generelt vil en bemerke at områder nyttet 
brukt til fiskeri blir ivaretatt og at gyte- 
områdene blir ivaretatt.  
Reguleringsgrensa for planen må gå i 
strandsonen utenom der en har tenkt 
småbåthavn.  
Er i mot at område i sjø blir regulert som 
”friluftsområde i sjø” og lignende 
 

Tiltaket konsekvensvurderes 

4 

Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg  v/Edmund 
Iversen 
(11.01.12) 

 
Universell utforming må ivaretas. 
Her under at det også avsettes tilstrekkelig 
med handikap parkeringsplasser. 
 
 

Universell utforming forutsette. 

5 Statens vegvesen 
(03.01.12) 

Det må legges  vekt på at de trafikale 
konsekvensene i KU. 
Områdets tilknytning til og utforming av 
buss-stoppesteder, gang- og sykkel-
vegsystemet m.m. må beskrives.  
Forutsetter at MDs rundskriv T-1442 legges 
til grunn ved støyvurdering  
Det må tas med i bestemmelsene at tekniske 
planer som berører fv. 44 skal godkjennes av 
St.v.v.  
Universell utforming må ivaretas. Håndbok 
278. 
Det må avsettes et nødvendig antall 
parkeringsplasser ved Gruset. 
 

Gjennomføres som påpekt 

6 NVE 
(mail av 05.01.12) 

 
NVE vil i det videre arbeidet ha fokus på 
grunnforhold, evt. ustabile masser og om 
tiltaket vil ha konsekvenser for 
flomforholdene i Lundeåna og Eieåna.  
Rapport ”Havnivåstigning” bør legges til 
grunn for fastsettelse av byggehøyde. 

Byggehøyde over kt.0 forutsettes 
satt til kt. 3,0 og i samsvar med 

flomkart. 

7 Kystverket 
(13.01.12) 

 
Dersom utfylling i sjø forutsettes det at 
konsekvensene for sjø/elv utredes når det 
gjelder innvirkning på bunnforhold og 
masseforskyvning. 
Må sikres at det  ikke planlegges tiltak 
innenfor planomr. som kan forringe dybde- 
eller strømforhold i indre havn.  
Må tas med i reg.bestemmelsene at tiltak i 
sjø som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndighet. 
 

Strømingsforholdene vurderes i KU, 
men det skal ikke fylles i sjøområdet. 

Konstruksjoner fundamenteres på 
søyler. 

8 

Eigersund & Helleland 
Elveeierlag SA v/Ståle 
Svalestad 
(mail av 03.01.12) 

Ingen merknad i forhold til den pågående 
prosessen. Tas til etterretning 

9 Gruset Båtforening 
(mail av 09.01.12) 

Vil gjerne at utbygger samarbeider med 
Gruset Båtforening vedrørende plassering. 
Skulle hotell på Gruset berøre båtplassene 
ber en om at alle kostnader i den forbindelse 
i sin helhet blir dekket av utbygger.  

Tas til etterretning 
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 Merknad fra Innhold Vurdering av merknad i plan 

10 

Naboer og gjenboere i 
Humlestad-/Havsøy området 
v/Alf Sverre Andersen 
(xx.01.12) 

Viser til skriv av 13.10.10. Foreslår ellers at 
evt. bygg oppføres på Eie-/Kontrasiden og at 
Gruset får status som bypark. 

Tas til etterretning 

11 Hans Kristian Mong 
(06.01.12) 

Bør være målsetting å beholde innsyn til 
havnen. Bebyggelse må trekkes så langt opp 
mot Perrongen som mulig. Bebyggelse bør 
gli mest mulig inn i området og ikke 
dominere. Parkering må opprettholdes eller 
utvides på området. 

Tas til etterretning 

12 Rom Eiendom AS 
(23.01.12) 

Positiv til de foreslåtte endringene. Rom 
Eiendom har en eiendom innenfor det 
aktuelle reg. området som E. kom. leier og 
det kunne vært interessant dersom denne 
eiendommen også kunne vært en del av 
utviklingsprosjektet. Stiller seg positiv til et 
evt fremtidig samarbeid og evt medvirkning 
i prosjektet. 

Blir nærmere vurdert av tiltakshaver 
og kommune. 

13 
Eigersund kommune, 
rådmannen merknad til 
planprogrammet (22.03.12) 

Planprogrammet godkjennes med følgende 
merknad. Det må gjøres rede for hvordan 
parkering og trafikale forhold løses 
midlertidig under anleggsperioden 

Tas til etterretning 

 

4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Lokalisering 
Planområdet ligger i sentrum av Egersund, like nord for småbåthavna ved utløpet av Lundeåna.  
Området som er tenkt utnyttet til hotell består dels av utfylte masser nedenfor Jernbanevegen på 
Gruset og dels av nåværende sjøareal utenfor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Viser planområdet i bybildet 
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4.2 Grunnforhold 
Gruset består av gamle fyllmasser.  Undersøkelser fra 1986 fra områdets sørlige del  viser at 
grunnen består av et 6-15m tykt gytjelag fra sjøbunnen til ca kote minus -2.  Derunder er det 
leirmasser m/ varierende steininnhold 
ned til fjell på minus 13,5-21,0 muh.  Jf. 
rapport fra Noteby (1986).1

4.3 Natur og vegetasjon 

 Rapporten 
slår fast at løsmasser i øvre lag i området 
ikke er bæredyktige for tyngre 
konstruksjoner. Dette grunn -laget viser 
seg ikke å være godt nok for tiltak i 
nordre og midtre del av Gruset, der et 
mulig hotell og parkeringsgarasje ønskes 
lokalisert. Nye geologiske undersøkelser 
må derfor gjennomføres som dekker 
dette området. Jf. kap 6.3.2. 

Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området for hotelltomten, men det er en del tre- 
og krattvegetasjon langs fyllingskanten i strandsonen.   Planområdet omfatter også opparbeidet 
parkanlegg langs kommunal parkeringsplass.   Området nærmest bryggekanten er delvis 
parkmessig opparbeidet med brygge mot Eieåna. 

4.4 Vegsystem / Trafikk 

4.4.1 Generelt 

Gruset er et sentralt knutepunkt i nordlige del av 
Egersund sentrum. Gruset ligger tett opp til fv.44 med 
Perrongen i nord som bla. inneholder møbelforretning, 
kontorer og div andre forretninger.  På østsiden av 
riksvegen ligger handlesenteret Amfi Eikunda. Gruset 
har mange sentrale funksjoner både som lokal 
rutebilstasjon, taxisentral og småbåthavn. Alle disse 
funksjonene må en se i sammenheng med de planer 
denne prosessen skal tilrettelegge for.  

Fv.44  
Det som regnes som del av vegnettet er søndre og 
nordre rundkjøring samt selve hovedveien. Dette består 
av kjørebane med tilhørende gang/sykkelveg, fortau og 
2 rundkjøringer. Rundkjøringene og selve vegen inngår 
ikke i planområdet, annet enn vei armene fra 
rundkjøringene og gangvegen langs fv.44. 

Det som regnes som del av vegnettet er kjørebane 
                                                           
1 Noteby: Rapport vedr. Kai Gruset - Grunnundersøkelser (1986) 

Figur 2 Kartet viser fordeling av løsmasser i Egersund sentrum.  Grå flater 
viser fyllmasser. 

Figur 3 Bildet viser vei og den østre rundkjøringen 

Figur 4 Bildet viser vei og den nordre rundkjøringen 
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med tilhørende gs-veg, fortau og 2 rundkjøringer. Søndre og nordre rundkjøring samt hovedveien 
inngår ikke i planområdet, annet enn vei armene fra rundkjøringene til planområdet. Gs-vegen 
langs fv.44. tas med i planområdet.  

Det er gjennomført ulike miljøgatetiltak med universell utforming på denne delen av fv.44. Blant 
annet er det utarbeidet refuger mellom kjørefeltene og gang/sykkelvegen. Det er også lagt inn 
ledelinjer for blinde og svaksynte i gang/sykkelveg og ved gangfelt. 

Rundkjøringene fremstår som litt underdimensjonerte i forhold til dagens krav og i forhold til 
fremkommelighet. Men begge løsningene er utarbeidet med overkjørbare indre refuger i midten.  

Interne veier og adkomster 

Mellom søndre og nordre rundkjøring går det en intern kjørbar gjennomgangsveg. Denne vegen er 
kun til bruk for kollektivtrafikk. 

 Den nordre rundkjøringen er hovedatkomsten til Gruset med all til / fra trafikk til området, med 
unntak av bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den 
nordre. 

Kollektiv og Taxi 

Deler av området er nyttet til lokal bussterminal/rutebilstasjon. Denne er lokalisert i den søndre 
enden av Gruset i nær tilknytning til parkeringsplassen og taxi sentralen. Et bygg i tilknytning til 
terminalen blir nyttet til venteværelse med toalettfasiliteter, turistinfo og pauserom for 
bussjåførene.  

Rutebilstasjonen er organisert med 3 lamell oppstillingsplasser. Busselskapet får i dag plass til 2 
busser per lamell, dvs. at terminalen har en kapasitet på inntil 6 busser samtidig på 
terminalområdet. I tillegg nytter busselskapet deler av arealet til  parkering av busser som ikke er i 
rute, men som nyttes i rutetrafikk  morgen og ettermiddag. Samme arealer blir ofte nyttet av 
turistbusser til parkering. Dagens oppstillingsplass er underdimensjonert og det er vanskelig å 
komme til for de største og nyeste bussene. 

Rogaland Kollektivtrafikk, også kjent som Kolumbus, er et fylkeskommunalt foretak og har som 
oppgave å koordinere kollektivtilbud med buss og båt i Rogaland. Bussene kjøres av selskapet 
Boreal Transport. Egersund kommune leier ut områder til Egersund taxi på Gruset. Arealet som de i 
dag disponerer utgjør ca 650 m2. Her er det plassert et bygg til pauserom og venterom. Det er plass 
til ca 12 biler, 2 av disse er taxi for handikappede. Egersund taxi disponerer i dag 15 biler som de 
nytter i daglig drift. 

 

4.4.2  Trafikkmengder 

Trafikk fv.44. 

Trafikkdata for fv.44, viser at vegen har en ÅDT på ca 12000 kjt/d.  Dette er offisielle data for en 
lengre strekning fra kryss ved fv.81 frem til kryss med fv.42. Tellingene er fra 2010, men 
trafikktallene vil sannsynligvis variere noe på strekningen og er sannsynligvis noe høyere. Dette som 
følge av at planområdet ligger nær sentrum med mye lokal attrahert trafikk. Parkeringsplassen på 
Gruset er også for korttidsparkerende som benytter seg av sentrum. Videre har trafikk som 
parkerer ved anleggene til handlesenteret Amfi Eikunda og Perrongen. Det er vanskelig å anslå sikre 
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trafikktall for disse bevegelsene og videre hvordan trafikkstrømmene ut og inn av sentrum fordeles. 
Det er ikke gjennomført trafikktellinger som sier noe om dette, men vi antar at total ÅDT ligger opp 
i mot 15000 kjt/d på den søndre delen av denne strekningen. Trafikktallene er sannsynligvis noe  
lavere i nord. Forventet maks timetrafikk estimeres ut fra situasjonen å være et sted mellom 1400 – 
1800 kjt/t forbi planområdet. Maks timetrafikk oppstår i rushtider om morgenen og på 
ettermiddag.   

Trafikk fra Gruset 
For bedre å kunne vurdere trafikkmengdene langs gata på selve Gruset, har vi kommet frem til en 
omtrentlig størrelse ved forespørsler til de ulike aktørene i og ved området. 

Parkeringsplassen rommer i dag ca. 140 biler. Den antas å ha følgende omløp per oppstillingsplass.  
 
Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer, 
08.00 – 16.00 hver virkedag (70 biler). De resterende 50% innen dette tidsintervallet er andre 
besøkende med omløpstid på i snitt på 3 biler per p-plass (210 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 
50% av parkeringskapasiteten er opptatt (70 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som 
parkerer på Gruset tilsvarende 70+210+70 biler pr døgn, til sammen 350 biler, maks 400 biler per 
dag. 
 
Når det gjelder busstrafikk har rutebilstasjonen et gjennomsnittlig daglig besøk av ca. 130 busser 
gjennom døgnet jf. rutetabellen 2

Trafikken fra taxisentralen er vanskelig å anslå, men etter det vi har fått opplyst dreier det seg om 
ca. 15 biler med mellom 10 – 20 turer pr dag hver. Tils. 150 - 300 turer.  

. Størst intensitet, med opp til 6 busser inn/ut samtidig, oppstår 
mellom kl. 14.00 - 15.00 mandag til fredag i skoleåret. I tillegg kommer turistbusser og busser som 
står parkert på området som ikke er i rute Dette antallet kan variere fra 3 -10 stk. per døgn.  

Perrongen handlesenter rommer  i dag ulike butikker og kontorlokaler. Vi antar ca. 200 biler til og 
fra per dag noe av dette mindre varebiler.  

Samlet gir dette en daglig trafikk til og fra området på mellom 750 - 1100 kjt/d. Vi forventer og 
antar at estimert maks timetrafikk utgjør ca. 20 % av dette, mellom 150 – 220 kjt/t.  

Elementer Dagen grunnlag/ antall 
plasser/ med mer i 2012 

Beregnet/antatt trafikk pr døgn 
i 2012. 

Parkeringsplassen 140   350 - 400 
Busstasjonen 6 oppstillingsplasser + parkering til 

3 busser 
130 - 140 

Taxi 12 oppstillingsplasser og 15 biler, 
10 – 20 turer pr bil. 

150 – 300 

Perrongen Butikklokaler 180 - 230 

Sum  760 - 1070 

 

  

                                                           
2 (http://www.kolumbus.no/index.php?c=32&kat=Dalane 
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4.4.3 Kapasitet og kjøremønster til og fra Gruset 

Fv.44 har relativ stor og tett trafikk mellom kl.14.30 – 15.00. I denne perioden kan trafikken til tider 
stå relativt stille og medføre kø og forsinkelser i begge kjøreretninger til og fra sentrum. I samme 
periode er det relativt stor aktivitet med høy intensitet av busstrafikk til og fra Gruset og stor andel 
arbeidsreisende på veg ut fra sentrum og fra parkeringsplassen på Gruset. 

Den nordre rundkjøringen er i dag hovedatkomst med all til / fra trafikk til Gruset, med unntak av 
bussene, som kjører inn til rutebilstasjonen i den søndre rundkjøringen og ut i den nordre. Dette er 
uheldig, det fører til unødvendige forsinkelser for rutebussene, som følge av at de blandes med 
annen trafikk ut langs Gruset og benytter samme 
rundkjøring ut på fv.44.  Busselskapet ønsker 
derfor at kjøreretningen blir endret i fremtidig 
situasjon. Ut fra dagens situasjon er det skiltet 
påbudt kjøreretning slik bussene kjører i dag.  
 

4.5 Parkering 
Det er i dag ca. 140 parkeringsplasser på Gruset. 
Parkeringsarealet utgjør om lag 50 % av tilgjengelig 
areal på Gruset. Parkeringsplassen er en av 3 større 

parkeringsplasser i sentrum av Egersund.  De som 
parkerer her er pendlere, arbeidsreisende, 
handlende og tilreisende.  En vesentlig andel er 
langtidsparkerende. Parkeringsplassen blir også 
benyttet av de som eier båt liggende i 
småbåthavnen like ved.  Utredninger viser et 
underskudd på parkeringsplasser i og ved Egersund 
sentrum tilsvarende 3 – 400 plasser og at en 
utviding av antall plasser ved Gruset er ønskelig. 
Det er likevel ikke fattet endelige eller prinsipielle 
vedtak om antall parkeringsplasser. 
 

4.6 Båthavn 
I sjø ligger 3 brygger for småbåthavnen med plass 
til 98 båtplasser.  Båtplassene tilhører Gruset 
båtforening.  (Flytebrygge sør for planområdet er 
ikke regnet med). Kaikanten er tilgjengelig for 
allmennheten og til fortøyning for båtturister og 
mindre yrkesbåter (sjarkfiske o.l) 

Figur 5 Bildet viser skilt for innkjøring forbudt (til Gruset 
fra sør) 

Figur 6 Gruset parkering sett fra nord mot sentrum 

Figur 7 Viser småbåthavna sett fra nord 
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4.7 Kollektivterminal mm. 
Sør for parkeringsplass nyttes del av området til bussholdeplass og taxisentral med oppstilling av 
fire til seks busser og to til fire drosjer. Her finnes også venterom for passasjerer og 
personaloppholdsrom for sjåfører.  

Nordre del av området trafikkeres av biler og godstransport til og fra forretninger i Paviljongen med 
tilhørende parkering. 

5. PLANFORUTSETNINGER 

5.1 Rammer og plankrav til bygninger og anlegg Gruset  

Av vedtatte forutsetninger i plansammenheng eller ved enkelt vedtak, bør nevnes: 

Kommuneplanen gir ikke spesifikke antydninger om arealbruk for dette området annet enn 
sentrumsformål (område S2) med tilhørende anlegg. Boliger tillates ikke Det legges føringer i 
kommuneplanbestemmelsene om: 
1. Materialbruk for viktige bygninger i området S2 må speile de kulturhistoriske verdiene jfr. 

best.§ 2.2 -3dje ledd.  
2. Del av havnepromenaden som strekker seg fra politistasjonen og til kirken går lags brygger og 

eldre del av strandbebyggelsen, denne meldes som tiltak.  Men det vises i tillegg en 
fortsettelse av promenaden langs strandkant inn i område S2 og opp langs Eieåna.  

3. Lavest tillatte byggehøyde over kt. 0 i flomutsatt område eller der det oppstår stuing mot 
land er 3,0m. Dette er i overensstemmelse med NVE sine råd.  

4. Parkering tillates som del av nødvendig infrastruktur. 

Anlegg for kollektivtrafikk (terminal for buss/taxi) er ikke nevnt som et fremtidig krav ved Gruset.           
I kommuneplanen er dette vedtatt lagt til områder ved jernbanestasjonen. I møte med 
representanter for kollektivtransport og Eigersund kommune den 03.01.12 ble det enighet om at 
anlegg for buss og taxi måtte innpasses med omtrent samme omfang som dagens løsning. 
Hotellformål er å anse som del av sentrumsformålet. Dessuten vises det til drøftelser om dette i 
Egersund bystyre der det er bestemt at deler av Gruset skal nyttes til hotellformål. Videre vises det 
til intensjonsavtale datert 22.03. 2004 sak K- 025 om kjøp av hotelltomt. 
Det kreves at parkeringsordning og annet felles tiltak løses ved utbyggingsavtale mellom utbyggere 
av hotellet og kommunen jfr. k.plan best.§ 1.15 og Pbl § 17. 
 

5.2 Lokaliseringsfaktorer  

Etter forslag om detaljregulering lokaliseres følgende til området Gruset: 

Kollektivterminal buss - taxi 
Anlegget finnes fra før. I møte med Egersund kommune januar -12 ble det bestemt at anlegget 
skulle tilpasses med samme antall busser som i dag. Taxisentral kan flyttes litt men dimensjoneres 
som i dag. Kjøremønster kan forandres 
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Parkeringshus 
Parkeringshus på Gruset samsvar med de rådende politiske drøftinger. Se kap. 4.5 om 
trafikk/parkering 

Hotell 
Når det gjelder behovsvurderinger for et hotell i Egersund vises det til kap. 5.9. En viktig 
lokaliseringsfaktor er transport og reisetid fra omlandet/ regionen.  Videre er reisetid fra Stavanger-
/ Sandnes området til Egersund viktig dersom et hotell ved Gruset Egersund skal fungere som 
avlastningshotell. I dag regnes reisetiden med tog for strekningen til 1 t. med avganger hver time på 
dagtid.  

Gruset ligger langs innfartsveien til sentrumskjernen i Egersund, ca 200 m nord for kirken.  Avstand 
til jernbanestasjonen er 700-800 m. Lokaliseringen er slik sett gunstig i forhold til kjørbar tilkomst, 
og i forhold til tilkomst for gående. Kollektivtrafikk til / fra sentrum passerer området.  Nærhet til 
sentrum og havneområdet gjør også området tilgjengelig til fots til alle sentrumsfasiliteter. Pga. 
denne nærheten kan tjenestetilbudet på hotellet og i sentrum for øvrig dra fordel av hverandre, og 
være med å styrke sentrum i byen.  Mulighet for sambruk av parkeringsplasser er også en viktig 
faktor, noe det bør legges vekt på. 

Stedstilpassing  
Det legges det vekt på: 
� Hensynet til bylandskapet 
� Stedstilpassing – byarkitektur og historie 
� Tilkomst / parkering  
� Virkemiddelbruk/metode 
 
Det er utarbeidet egne fagrapporter for    
1) Hensyn til bylandskapet, utarbeidet av      
           landskapsarkitekt Kari Hope PV. 

2) Stedstilpassing – byarkitektur ved 
siv.arkitekt Pål Hystad PV.  

 
Fagrapportene er vedlagt plandokumentet. Bare 
utdrag fra disse refereres nedenfor og konklusjonene  
i analysene danner grunnlag for utforming av planen m/ bestemmelser.   

Småbåthavn - promenade 
Småbåthavn ligger allerede i området. Det 
forutsettes at denne ikke berøres vesentlig. Langs 
sjøkant bør det bygges brygge på lavere nivå som 
kommuniserer bedre med utriggere i båthavnen. 
Langs sjøkant bør det bygges oppholdsareal-
/promenade.  
 

5.3 Senterstruktur 
Sentrum og Gruset utgjør to byrom i samme 
bylandskap men skilles ved elven Lundeåna. Gruset 
med sitt innhold som kollektivplass, parkering og 
hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet til 

Figur 8  Bysentrum i Egersund inngår i ’Vakre landskap i 
Rogaland’ 

Figur 9 Viser utviklingsretning av bysentrum mot Eie k.pl 
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sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger. Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige 
bystrukturer og gi retninger for videre utvikling av Gruset.   
Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting osv. bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter 
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan og foreslått en 
fortetting av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ’Stasjonsbyen ved Eie kan 
vokse sammen (jf. skisse fra k.plan).  Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting. 
Hotelltomten vil få en høy arealutnyttelse. Hotellet blir liggende knapt 200m fra brua over 
Lundeåna, og ha gangavstand til forretningsstrøket i sentrum. De føringer som ellers legges på 
Gruset i form av siktakser ut byfjorden hindrer videre utbygging her. I dette planforslaget vil det 
gjøres forsøk på å kombinere gjenværende areal til flere viktige funksjoner, kollektivmiddel, 
parkering og opphold, et multifunksjonelt mest mulig åpent areal, og som er en naturlig del av et 
pulserende sentrum. 
Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en viktig etablering som styrker sentrum. Planen 
medfører fortetting på Gruset, som er viktig utviklingsområde for sentrum, men uten å endre 
strukturen i sentrum, med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel.  Dette vil heller ikke 
påvirke eller virke truende på den eldre verneverdige bebyggelsen i selve sentrum eller være en 
konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken. 
 

5.4 Landskapet 
 Landformer 
Landskapet i Egersund preges av landskaps 
landformer med koller og lave åser.3

 Andre landskapselementer, både naturlige og 
bygningsmessige, synes underordnet i forhold til 
Vågen.   

  Den lune 
havna er opprinnelsen til byen, og Vågen inn til 
det indre havneområdet utgjør en klar retning i 
bybildet.  

De lave åsene omkring byen bidrar til å definere 
landskapsrommet i bysentrum, men gir ingen 
klare linjer og retninger for ny bebyggelse.  
Nyere bebyggelse i nordlige del av byen 
refererer seg i hovedsak til veien, og 
lokaliseringen av lagerbygg og varehus i denne 
del av byen utgjør en motsetning til det tette og 
småskala bygningsmiljøet i det etablerte 
bysentrum.  

Konklusjon – landskapsanalyse 
Landskapsanalysen konkluderer med at landskapsbildet dannes av følgende landskapselementer: 

� Landformer: Koller og åser omgir byen.  Byfjellene avgrenser rommet omkring byen. 
� Sjø og vassdrag: Vågen, Eieåna og Lundeåna er viktige for bylandskapet. 
� Vegetasjon: Lauvskog på åsene markerer landformene, ellers ingen spesielle strukturer. 
� Bebyggelse og anlegg: Bystruktur omkring Vågen og Lundeåna.   

                                                           
3 Fagrapport om landskapstilpasning vedlagt 

Figur 10  Markante punkt i landskapet, byfjellene 
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5.5 Byarkitektur -typologier 

Byens utvikling 
Byen er skapt med grunnlag i nærheten til sjø og 
kystled.4

Vei og jernbane er senere også blitt viktige 
transportårer for byen som setter spor, avgrenser 
og danner retninger. 

 I bykjernen var det etter hvert både 
nøkkelindustri, arbeidsplasser, boliger, offentlige 
bygg, handelssted og sosiale arenaer.  Boligene 
har siden det spredt seg rundt bykjernen. Mer 
plasskrevende industri har etter hvert ført til 
bedriftsetablering utenfor vågen, i ytre havnen.  

Indre bykjerne og ut mot Vågen har en bo- og 
leveskala der bygninger, gater og kai-system 
preges av tidligere tiders bruk, fysiske behov og 
tradisjon.  Sjøhusene er av historiske grunner 
orientert praktisk med gavlvegg mot fjorden. 
Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til at 
industribygninger og lager også har langsiden mot 
sjø.  Mens hovedtyngden av bygninger i sentrum 
er dominert av et mylder av trehus-stilarter med 
sine karakteristiske skala/volumer  – alt fra 
historisme, jugend, klassisisme, funksjonalisme og 
nasjonalromantikk samt tradisjonelle sjøhus. 
Bygningene nord for Lundeåna er i hovedsak av 
nyere tid.  Her finner vi Fajansefabrikken med sin 
industri- og bygningshistorie som på mange måter 
gir nye historiske og karakteristiske føringer.  
Overgangen fra dette til de noe mer monumentale 
kontor- og næringsbygningene i det nåværende 
sentrum i kvadratur sør for Eieåna bringer oss frem 
til vår tid med funksjonalisme og større skala. 
Senere tids leilighetsbygg med høyder opp til 5 
etasjer finnes både ved Eikunda senteret og ved 
Vågen.  Bygninger med offentlige kontorer, sentrumsnære 
næringsbygg og tidligere industribygg  
utgjør de største bygningene i og ved sentrum med høyder opp mot 5 
etg. (se kart fig.)  

5.6 Siktlinjer og akser 

Dels for å synliggjøre Egersund by sitt nære forhold til Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske 
sammenhenger byen står i, er det fra kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som 
ikke bør krysses. Disse linjene er:5

� Siktlinje A)  fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya. 

 

� Siktlinje B)  fra broen ved jernbanestasjonen mot kirken.  

                                                           
4 Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 
5 Se kart som viser siktlinjene A og B side 18 samt vedlegg nr. 4 som også angir koordinater for endepunktene. 

Figur 11 Viser de to siktlinjene A og 
B som ikke må krysses. 
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Linje A) sikrer at trafikanter langs fv.44 fortsatt har utsikt mot Vågen og deler av det eldre Egersund 
(langs østsiden av Vågen) i det man kommer inn mot Egersund sentrum.   

Siktlinje B) sikrer utsikt mot Egersund sentrum med kirken og havnen fra hovedinnfartsåren ved 
ankomst langs hovedveien fra jernbanestasjonen. 

 

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi  
 
1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må 

videreføres med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse. 
 
2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete 

bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som 
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i. 
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt 
opphav og kulturhistoriske arv. 

 
3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en 

moderne tid.  Jfr. kommuneplanbest.§ 2.2-3dje ledd  
 
4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet 

etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten 
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for 
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds 
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel 
innordning og luft og gløtt mellom bygningene. 

 
5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og B 

 

5.7 Infrastruktur  
Infrastruktur kan forklares med «det som må være på plass for at noe eller noen skal fungere».   I 
dette tilfellet gjelder infrastruktur både vei-, vann- og kloakknett, men også servicefunksjoner. 

Området har tilfredsstillende infrastruktur når det gjelder veiadkomst og off. ledningsnett.  
Veisystem/tilkomstforhold, kollektivnett og ledningsnett omtales nærmere som egne punkt. 
Infrastruktur som gjelder servicefunksjoner omtales i forbindelse med senterstruktur.   

5.7.1 Trafikale forutsetninger 

Tilkomst til Gruset med nåværende forretninger, småbåthavn, hotell og parkering må løses via 
intern vei fra eksisterende rundkjøringer. Fra kommunen sin side har det også vært en forutsetning 
at fv. 44 og nåværende rundkjøringer i størst mulig grad opprettholdes og at de trafikale forholdene 
løses slik at stuing langs intern tilkomstvei og langs fv.44 i rushperioder ikke økes men heller lettes. 
Det forutsettes videre at taxiholdeplass og nødvendig ordnet bussoppstilling innpasses i planen.  

Under disse forutsetningene dimensjoneres og utformes løsninger for biltrafikk, kollektivtrafikk og 
for parkering under kap. 6 Planutforming – tiltak. 
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5.7.2 Kollektiv transport 

I møte med representanter for kollektivnæringen og Eigersund kommune er det bestemt at 
eksisterende anlegg skal bli værende ved Gruset. Men anleggene både for buss og taxi må tilpasses 
den nye situasjonen. Kjøreretningen via Gruset er i dag låst i forhold til alternativ kjøreretning på 
grunn av bygning for passasjerer (venterom) og sjåfører. 
 

5.7.3 Parkering - forutsetninger 

K.plan bestemmelser og retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av p.plasser. Eigersund 
kommune har lagt til grunn et allment parkeringsbehov utover de 140 plassene som plassen 
rommer i dag.  Det legges opp til parkeringshus der størrelse kan variere, men der det også tas 
hensyn til andre sider ved en slik etablering, bl.a fri sikt ut byfjorden ved ankomst til byens sentrum. 
Et parkeringshus som hindrer slik sikt blir ansett som en vesentlig ulempe, her vil p.husets høyde 
langs fv.44 være avgjørende.  

Det er videre en forutsetning for hotelletablering at det innenfor planområdet tilrettelegges 
parkering for hotellets jevne behov.  Fra hotellets side forutsettes det et antall dedikerte plasser, 
min 50 %.  Resterende behov kan baseres på fleksibruk ved naturlig omløp innen planområdet.   Jfr 
k.planbest. § 1.14 angående frikjøpsordning m.m. Sykkelparkering skal dekkes på hotelltomten. 

Plassene som småbåthavnen krever for tildelte båtplasser med 30 % dekning/båtplass regnes som 
løst innenfor det antall p. plasser som allerede finnes ved Gruset i dag. Jfr. k.planbest. § 1.14.  

Dagens anlegg ved Gruset er en åpen parkeringsplass, allment tilgjengelig med gratis 
langtidsparkering. Parkeringsplassen har to inn og utkjørsler, enveis regulerte for personbiler og 
buss. Kommuneplanen for Eigersund som er under revisjon sier lite overordnet om en tilpasset 
parkeringsløsningen for bysenteret. Dette er 
overlatt til fagtematisk vurdering og 
innordnet som en del av sentrums -
behovene og samordnet mot de kollektive 
transportløsningene. Nærmere utredning 
skal gis ved detaljregulering. 

I kommuneplanen er det derimot fastsatt 
grad av parkeringsdekning for de ulike typer 
bebyggelse, se område S2. Det er i 2009 
utarbeidet en parkeringsutredning for 
Egersund by6

I analysen sies det at Egersund 
sammenlignet med andre tilsvarende steder 
mangler 200 til 300 parkeringsplasser.  

. I og ved byens kjerne er det 
registrert tilrettelagt ca. 1000 
parkeringsplasser hvorav parkering Gruset 
utgjør 1 av flere store sentrale plasser. Ca. 
500 av disse er offentlig tilrettelagte plasser. 
Av dette er 200 plasser ikke tidsregulerte 
(korttidsparkering).  

Målsettingen er på sikt å dekke dette behovet, dels ved utviding ved Gruset samt å bygge ut et 
større P-hus ved Areneset med ca. 130 plasser. I tillegg er det i senere tid kommet til et P-hus ved 

                                                           
6 Utarbeidet av Asplan-Viak 2009 

Figur 12  Kartet viser reserverte og allment tilgj. plasser       
(kilde:  Asplan-Viak) 
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Eikunda med ca. 140 plasser. Det forutsettes at parkering ved Gruset fortsatt skal være 
langtidsparkering. Hvor vidt det skal være gratis eller avgiftsbelagt parkering er opp til kommunen å 
bestemme. Kommunen har i 2010 fått tildelt håndhevingsmyndighet og kontrollansvar for 
parkeringsordningen. Betalingsordning vil ikke være gjeldende for dedikerte p. plasser til hotellet. 
Eksisterende anlegg for kollektivtransport med buss- og taxiterminal inngår i foreslått 
detaljregulering med ny tilpasset utforming. Som prinsipp er kollektivterminalplass ved en større p. 
plass som Gruset en ideell løsning. Dette gir gode muligheter for videre transport til og fra byens 
ulike deler med buss/taxi. (park & ride/drive) 
 

5.7.4 Vannforsyning, avløp 

Ledningsnett for vann, avløp og overvann ligger i grunnen like øst for planområdet, jf. Kart, vedlegg 
nr. 5.  Kapasitet på ledningsnett for vann og avløp er vurdert av kommunen til å være 
tilfredsstillende. Vanntrykk i området rekker godt opp til over kote 22. (hotellets høyde) med 
slukkevann. Likevel anbefales det innmontert 120 mm stigeledning i heistårn for mulig 
trykkforsterkning ved behov. Pumpeledning for spillvann fra utløpet av Lundeåna krysser vågen mot 
nordvest, og berører østre/ midtre del av planområdet. Den berøres ikke uten videre av tiltaket på 
annen måte enn at den må tas hensyn til under arbeid med bryggefront/promenade, samt at den 
ligger i ustabile masser på bunnen som kan bli forandret ved spunting og peling. Avløp fra 
bygninger og anlegg i området føres til eks. gravitasjonsledning mot utslepp.  

5.7.5 Renovasjon 

Området vil, siden det hovedsakelig er næringsområde, ikke få kommunalt tilrettelagt renovasjon. 
Dette er i flg. forskriftene overlatt til private entreprenører å ta hånd om, basert på forespørsel. I 
følge forurensingsloven er den som forurenser pålagt ansvaret med innsamling og 
vekktransportering av eget avfall til godkjente anlegg. Avfall og konteinere skal stå innendørs i egne 
avfallsrom i hovedbygg. 
Innsamlingsordninger som iverksettes skal dekke alle fraksjoner og kan gjennomføres i et 
samarbeid mellom flere bedrifter. Løsning må sikres i bestemmelsene. 

5.8 Helse, miljø og sikkerhet 
Både i forbindelse med opparbeidelse av områdene og senere ved etablering av bygninger og 
anlegg skal det på en kvalifisert måte sørges for sikkerhet for liv og helse for de som til en hver tid 
oppholder seg i områdene. Det skal etableres rutiner som sikrer et sunt, trygt og godt inne- og 
utemiljø. Det bør ikke benyttes materiale eller sammensetninger i bygge- eller 
konstruksjonsmateriale med høyt skadepotensiale, jf. elles internkontrollforskriften og 
rammeforskriften samt byggherreforskriften. Jf. og kap. 7.21 om risiko og sårbarhet. Videre vises 
det til brann- og eksplosjonsvernloven.  
Følgende punkt angir farepotensialet: 7

 
 

1. Uhell i forbindelse med anleggsarbeid under utbygging av området med bygninger og anlegg 
2. Under senere drift av bygninger og anlegg 
3. Brann og eksplosjonsfare gjennom frigjøring av giftige gasser eller stoff 
4. Uhell under transport av brannfarlig eller giftig vare 
5. Uhell under ferdsel på veier, ved kollektivanlegg eller garasjer i området. 

                                                           
7 Viser også til ROS skjema med vurderinger kap. 7.21 
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5.9 Hotellsituasjonen i Egersund – behovsvurderinger 
Dalane- regionen (Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund) har i dag ca. 23000 innbyggere. Regionen 
ligger i søndre del av et av de mest dynamiske næringslivsområdene i Norge, Jæren og Stavanger- 
regionen.  
Dalane-regionen har ifølge SSB, i dag 4 hotellbedrifter med til sammen 129 hotellrom innen alle 
kategorier. Dette er en økning fra år 2000 på ni, -9-rom.  
 I Egersund by er det pr. dags dato 59 hotellrom og konferansekapasitet på 120 personer i 
kinooppsett og 130 til bespisning.  Et lokalt hotell har varslet en kommende kapasitetsøkning. I 
tillegg finnes det to mindre motell noen km utenfor sentrum. 

Byen kan i dag ikke stå vertskap for større konferanser som for eks. å ta imot et fylkesting med 
innkvartering, møter og bespisning på samme sted. Til slike arrangementer må en ta i bruk andre 
forsamlingslokaler og kreative løsninger, som ikke alltid er første valg. En velger derfor ofte bort 
Egersund til fordel for andre lokasjoner for kurs og konferanser. 
Så er det nødvendig å spørre;  - kan mangelen på hotellkapasitet  over tid ha ført til at Egersund 
med omegn ikke har fått del i den reiselivsvekst som området rettmessig fortjener?   

Byen Egersund med omegn har et vell av attraksjoner og feriemuligheter og et betydelig potensiale 
for reiselivsvekst. Når en sammenligner med Nord-Jæren og Stavangerområdet har Egersund og 
Dalane regionen ikke fått del i reiselivsvekst i samme grad. Dette kan bl.a skyldes manglende 
overnattingskapasitet i området. Mens Dalane-regionen fra år 2000 har hatt en økning fra 9 rom til 
129, har Stavanger-regionen (Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Hå, Klepp, Time og Gjesdal)  til 
sammenligning hatt en kapasitetsøkning på 1400 rom, til i dag 3 800. I tillegg kommer konferanse-
kapasitet i toppklassen. 

Når det gjelder forholdet mellom pris og hotellkapasitet i Stavangerområdet, er det til tross for 
kapasitetsøkningen registrert en prisøkning per tilgjengelige rom i perioden på 31 %. Egersund har 
på sin side, målt mot år 2000, hatt en økning i oppnådd pris per tilgjengelig rom på 34%. 

Mangelen på hotellkapasitet fører til at de aktørene som ikke får dekket sitt overnattingsbehov, 
finner andre løsninger lokalt eller i andre regioner. Eksempelvis har Aker Egersund etablert en av 
landets største brakkerigger på sitt område. Noe av dette kan avhjelpes ved økt hotellkapasitet. Det 
er et faktum at en vesentlig del av presset i hotellmarkedet i Stavanger- Sandnes området skyldes 
næringslivets art og sammensetting i dette området, og på grunn av avstander kan ikke alt dette 
presset direkte utlignes mot Egersund- og Dalaneområdet, men noe av det kan med stor grad av 
sikkerhet overføres. 
Med mer kunnskap og data om hotelletableringers innvirkning på næringsutvikling, kunne mann 
fundert på hvilken utvikling man ville hatt, hvis byen hadde fått ta del i den veksten innen 
reiselivsnæringen som har funnet sted innen reiselivsnæringen andre steder i fylket. 

For alle praktiske formål kan dette bety at byens næringsliv har gått glipp av inntekter fra 
tilreisende, enten det er tradisjonelle turister eller deltagere på kurs og konferanser. I forlengelsen 
av det resonnementet har byen og byens næringsliv heller ikke fått eksponert seg mot potensielle 
nye brukere av byens tjenestetilbud og øvrige næringsliv.  
Med noe overføring fra det meget store og kjøpesterke markedet man finner i Stavanger -Sandnes 
området, sammen med reiselivets lokale behov, er det rimelig å anta et godt grunnlag for et nytt 
hotell i Egersundområdet med kapasitet opp mot 150 hotellrom, med tilhørende 
konferansekapasitet, møterom, bespisning , rekreasjon og andre omsetningsdrivende aktiviteter.  

Sett i lys av regionens vekst de siste 10 årene, er det nødvendig å planlegge et nytt hotell slik at 
man kan ekspandere til opp mot 150-180 rom med tilhørende fasiliteter når markedet har 
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akseptert den økede kapasiteten. Det betyr at man reguleringsmessig bør åpne for ca. 10 000 m2 
BRA. 

Hotellstatistikk januar-desember 2011:   

Tabell 1 Viser bl.a. regionvis inntekter/rom 

 Antall 
hoteller 

Antall rom Hotellbelegg 
2011 i % 

Inntekt pr. solgt 
rom 2011 

Inntekt pr. 
tilgj. rom 2011 

Dalane 4 129 40,1 930 373 
Ryfylke 12 447 40,8 736 300 
Nord-Jæren 35 3797 67,5 1002 676 
Region Fjord Norge”  6210 54,4 902 492 

 

Det er intet som skulle tilsi at et nytt hotell i Egersund, ikke skulle oppnå resultater som ligger på 
snittet av region Fjord Norge eller noe over dette. 

Ståle Brandshaug, reiselivsdirektør, Region Stavanger BA sier følgende: 

"Dalane er et interessant produktområde i det regionale reiselivet, med nærhet til 
Stavangerregionen. Egersund og Dalane er avhengige av nyinvesteringer i overnatting, opplevelser 
og infrastruktur hvis en ønsker et videre løft i reiselivsutviklingen. Realisering av planene for et nytt 
hotell på Gruset vil gi en sterk og nødvendig driver for fremtidig reiselivs- og næringsutvikling i 
Egersund og Dalane. Initiativet vil bidra til å forsterke reiselivet i både Dalane og resten av 
sørfylket."  

Kilder:  SSB, Region Stavanger BA, Wiederstrøm Hotel Consulting AS, DH160112 
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6. PLANUTFORMING OG TILTAK  

6.1 Innledning 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge areal for hotell på Gruset samt å løse tilkomst, 
gangarealer og en samordnet parkeringsløsning. Videre skal funksjoner for buss og taxi innenfor 
planområdet ivaretas innen de rammer som Eigersund kommune har gitt. Tiltakene beskrives tiltak 
for tiltak. Hvordan dette påvirker natur og miljø samt viktige samfunnsmessige sider som trafikk og 
senterstruktur utdypes videre og klargjøres under kap. 7 for konsekvensvurdering.  

6.2 Reguleringsformål – oversikt 
Reguleringsplanen viser følgende planformål: 

Bebyggelse og anlegg 
� Areal for sentrumsformål (hotell) 
� Areal for næringsbebyggelse 
� Parkeringsanlegg  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
� Veg 
� Gang & Sykkelveg og fortau 
� Promenade 
� Kollektivknutepunkt 
� Parkeringsplasser 
� Båthavn 

Grønnstruktur 
� Park  

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
� Ferdsel i sjø og vassdrag 

Bestemmelsesområde 
 

6.3 Plassering av hotell og utformingspremiss. 

6.3.1 Generelt 

Reguleringsplanen viser en løsning til hotellbygg med 3 bygningsvolum, hver på inntil 5 etasjer.  
Bygningsvolumene bindes sammen av lavere mellombygg i 2 etasjer over gateplan.  Bygningen har 
en lamellstruktur der 2 bygningskropper har retning mot vest/nord-vest, mens den sydligste 
bygningskroppen vender mer utover mot Vågen og har retning mot sørvest.  Det forutsettes i 
planen at lamellen løftes opp, og at det legges til rette for passasje under.  På den måten oppstår 
det et tjenlig uterom som strandpromenaden fra utløpet av Eieåna forbindes med og som fortsetter 
gjennom området «bygget» og videre nordover langs Lundeåna. I reguleringsbestemmelsene § 3.2 
er dette området sikret allmenn tilgjengelighet. Gangsonen forbindes med gangveier nord for 
planområdet. 
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Modellen som er bygd opp er først og fremst en volum- og strukturstudie, en ren konseptuel form 
uten detaljer. I den grad detaljer er vist er det mest for å uttrykke, a) modernitet b) vertikalitet. Så 
blir det opp til prosjekterende arkitekt å føre konseptet videre innenfor gitte reguleringsmessige 
rammer. 

Begrunnelse: 

Vi grunngir dette arkitektoniske uttrykket med grunnlag i de føringer og konklusjoner som er gitt i 
forstudiet i kap.5 ovenfor, av bygningstilpassing, samt i henhold til de rammer som 
kommuneplanbestemmelsene gir,  jfr. § 2.2-3dje ledd.   

� Løsningen går klar begge siktaksene, særlig akse B fra jernbanebroen mot kirken, med god 
margin, noe fylkesrådmannen er særlig opptatt av. 

� Videre gir denne løsningen åpninger mellom lamellene med fjordgløtt sett fra bebyggelsen bak 
hotellet. 

� Videre er det viktig av løsningen ikke berører båthavna vesentlig. 

 

 

Figur 13 Bildet over viser forslag til plassering av hotell og hvordan det er formet i lamellstruktur 

 
Målsetting: 
Prosjektet for hotellet vil arbeide for bærekraftig utvikling og vil legge føringer for at prosjektering, 
bygging og drift skal gjennomføres med hensyn til miljøet. Det vil bli valgt et egnet system for 
miljøsertifisering (Svanemerket, BREEAM, Miljøfyrtårn el. tilsv.) som vil bli verifisert av tredjepart. En slik 
sertifisering vil stille høye krav til driften av bygget, blant annet med hensyn til vannforbruk, energiforbruk 
og tilpassing mot fornybare energikilder. Bruk av miljøriktige materialer i bygningselementer og utstyr, 
samt avfallshåndtering under bygging og hotellets drift er også høyt vektet i slike systemer. 
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Hotellkonseptet er utarbeidet og 
presentert i egen fagrapport8

Fullt utbygd kan en slik hotell-løsning 
inneholde i underkant av 10 000 m2 BRA 
– eller ca 170 rom. Dette dekker behovet 
også på noe lengre sikt.   

 som er 
vedlagt planforslaget. Forslaget  er 
videre fremstilt i 3D slik at virkninger av 
tiltaket kan studeres sett fra byens ulike 
sider. Det forutsettes ført opp et bygg i 5 
etg med total høyde til kt. 22.0. Dette 
samsvarer ca. med høyden for bolig-
blokkene ved Eikunda som etter vår 
vurdering gir føringer for hotellets høyde 
og form.   Av hensyn til havstigning og 
fare for vannstuing i fjordsystemet, 
legges nivå for gulv hovedplan på kote 3. 
Dette samsvarer med kommuneplanens 
krav og NVE sine råd. Likevel er det slik at 
utvendig oppholdssone med promenade 
legges på et lavere nivå til ca. kt. 1,2 -1,6 
for å oppnå en viktig kontakt med sjøen. 
Deler av innvendige arealer er forutsett å 
heves noe i forhold til dette, men vil 
fortsatt ligge i flomutsatt sone. Skal vi 
løfte dette arealet opp til kt 3 mistes den 
verdifulle kontakten med sjøen.  På dette 
lavere nivået kan det legges kioskareal, 
serveringssteder o.l .  

Å utforme bygget slik at det kan skapes 
god uterom er sett på som en viktig 
forutsetning. Område og promenade vil 
være et godt supplement til Egersunds 
befolkning og kan nyttes til opphold og 
uteservering sammen med hotellets 
gjester.  
 
Hotell med plattform bygges på en 
søylekonstruksjon fundamentert og 
forankret på fjell. (ikke fylling) Nåværende fyllingskant ordnes og stabiliseres før området lukkes. 
Dersom det bygges garasjekjeller i underetasjen vil dette tangere eller ligge litt lavere enn kt. 0, noe 
som vil kunne føre til en noe mindre god sirkulasjon i vannmassene. 
Gjennom uterommet kan det føres en kanal som både er et hyggelig innslag i områdets utforming 
samtidig som det også er med å gi en bedre sirkulasjon gjennom området. 

Hotellbygget ligger fritt og vil ikke være sikthindrende for bakenforliggende område øverst ved 
Kråkefjell. Det vil derimot hindre noe utsikt fra bygninger som ligger laver og like bak hotellet.   

            

                                                           
8 Se Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 

Figur 16 Viser forslag til hotell sett fra Kråkefjell.  

Figur 14 Viser hvordan det kan skapes spennende uterom med             
              sjøkontakt. 

Figur 15 Viser hotell med uterom med forbindelse til promenaden 
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6.3.2 Grunnforhold–fundamentering 
Ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfester 
tidligere funn når det gjelder dybde og masse-
sammensetting. Det er gjort undersøkelser ved 
grunnboring i to profiler for de sentrale deler av Gruset, 
jfr. fig.16 (gjennomført i regi av NCC sine geologer) der 
største dybde til fjell er målt til 21,5 m i midtre punkt, 
akse B2. Aksenes ytre punkt kunne ikke måles med det   
utstyret som ble benyttet under foretatt måling fordi 
dybder i de ytre punktene til fjell eller fundamenterbar 
grunn, viste seg å være dypere enn 21 m.  
 
 
 
De geotekniske vurderingene er gjennomført sammen 
med geolog.  Dybde i de tre ytterste punktene, 4/A-B og 
C som ikke er målt, settes for sikkerhets skyld til 30 m 
(rød skrift neste side) og vurdering av 
fundamenteringsmåte velges i forhold til dette.  
Både for hotell, for frittstående parkeringsgarasje og for 
promenade/bryggekant, må fundamenter peles til fast 
grunn. For frittstående parkeringsgarasje må det i tillegg 
spuntes i ytterkant av tomta for å avstive grunn og for å 
hindre inntrengning av vann under arbeidet. Det 
forutsettes at alle nye bærende konstruksjoner i området 
peles til fjell.  Parkeringskjeller i hotellets underetasje 
krever et svært omfattende forankringssystem og 
spesielle peler på grunn av store mengder løsmasser over 
fundamenterbar grunn. Løsningen frarådes av 
geotekniske og økonomiske grunner. Det vil innebærer 
svært høye byggekostnader i størrelse > kr. 600 000/p.pl.  
Dette betyr at alternativ 2 til parkeringsløsning må ligge 
på bakkeplan og konkurrere innenfor den samme 
rammen av samlet BRA på 10 000m2. 

 

6.4 Parkering Gruset 

Hotellets behov: 
Viser til overordnede forutsetninger i kap 5.7.3. 
Det forutsettes at nytt hotell gis en parkeringsdekning på 0,6/rom, samt 0,5 plass/ansatt 
vakthavende. Videre forutsettes egen oppstillingsplass for kjøretøy ved varemottak. HC 
dimensjoneres til 5 % av antall plasser.  
I samtale med Eigersund kommune hevdes det at det ikke finnes mulighet for frikjøp av 
parkeringsplasser ved eller i Egersund sentrum. Skal parkeringsdekning helt eller delvis baseres på 
frikjøpsordning, kan det evt bygges nye p.plasser innen planområdet etter denne ordningen, men 
vedtatt prislege for slike plasser gjør at disse ikke lar seg finansiere i denne sammenheng.  
Byggherre for hotellet ser for seg en løsning der min 50 % av plassene er dedikerte plasser. Hvor 
mye denne andelen evt kan økes med, samt hvordan resten av parkeringsbehovet dekkes opp må 

Figur 17 Tabell over viser dybder til fast 
fundamenterbar grunn (fjell) 
Figur under viser akser. 
 

 4 3 2 1 0 

A 30 - 18,5 - 11,0 

B 30 - 21,5 - 10,5 

C 30 - 16 - 20 

D - - - - - 
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fastsettes i utbyggingsavtalen. Det meste av hotellets parkeringsbehov må dekkes innen 
planområdet. 
En annen vesentlig problemstilling er hvordan Eigersund kommune dekker opp sin parkeringsandel. 
Det som er vesentlig i denne omgang er at reguleringsplanen gir de nødvendige rammene til 
dekning av et samlet parkeringsbehov. 
Med 150 hotellrom vil parkeringsbehovet for hotellet være: 
150 *0,6 = 90 plasser + (16 vakthavende ansatte*0,5) = 8 plasser. Sum RS 98 plasser. Av dette skal 5 
% være HC.  Dette gir 4-5 plasser.  

Alternative parkeringsløsninger  
Parkering ved Gruset konsekvensutredes i 2 alternativ. 

Alternativ 1.  Ny parkeringsordning med P-hus i 2 etasjer med 218 plasser sammen med 
parkeringsgarasje ved hotellet + 32 = 250 plasser. 

Alternativ 2. Ny parkeringsordning med P-hus i 3 etasjer med 320 plasser.  

Offentlig parkeringsbehov 
Eigersund kommune ser for seg ett sted mellom 50 og 100 nye plasser til allmenn nytte. Behovene 
kan summeres slik: 
Optimalt:  140 + 100 + 100 (98) = 340 plasser.  
Minimum: 140 + 50 + 100 (98) = 290 plasser. 

Vurdering av alternativer – konsekvens. 
 

Alternativ 
Ant. pl. 

Kr/ p.pl9 Konsekvens  Eksist. 
løsn. 

Bakke-
plan ny 

P. hus 
fritts. 

P.garasje 
hotell Sum 

Alt. 0 
(dagens 
løsn.) 

140 +/- 10   140 0 
Mangler p. kapasitet både for hotell og 
det allmenne behov – siktakse ut fjorden 
uforstyrret. Konsekvens: 0 

Alt. 1  
Frittst. park. 
-anlegg i 2 
pl + garasje 
ved hotell 

 13 205 32 250 260 000 

1) Parkering i hotellkjeller er frarådet av 
geotekniske/ økonomiske grunner.  
2) Parkering på bakkenivå vil inkl. ramper 
kreve ca 1000 m2 av samlet BRA, -  noe 
som reduserer hotelltomtens kap. 
vesentlig. – med stor negativ konsekvens.   
3) Samlet kap.er uansett forliten til også 
å dekke det allmenne min. behov. 
4) Noe hindret sikt pga garasjens høyde , 
jfr. Illustrasjon. Middels negativ konsekv. 

Alt.2   
Frittst. park. 
anlegg i 3 pl 

 13  307  320 285 000 

1) Dekker samlet p.behov 
2) ) Noe hindret sikt pga garasjens høyde   
jfr. Illustrasjon -middels negativ konsekv. 
3) Kostnadsmessig fordelaktig positiv 
kons. 

 
Samlet vurdering: Alt. 2 velges. - Positiv samfunnsmessig konsekvens  

Alt. 2 legges til grunn for videre planutforming med bestemmelser som øvre ramme for tiltaket. 
Parkeringsplasser ved Gruset bør opparbeides som et felles prosjekt i offentlig regi, gjerne regissert 

                                                           
9 Alle kostnader refereres til Holte Prosjekt kalkulasjon inkl. grunnkostnader og prisstiging. eks kapitalisering 
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ved et privat utbyggingsselskap. Hotellets eiere og andre kan delta i dette gjennom 
utbyggingsavtale hvor detaljer om ordningen fastlegges nærmere.  

Anlegget må fylle alle nødvendige tekniske krav herunder drenering med pumpe synk for 
innlekkasje og krav til ventilasjon jfr. Tek-10. Ventilasjonsanlegget må også ha kapasitet til 
nødvendig brannventilasjon. Ventilasjonsanleggets utslippspunkt bør legges langs anleggets øvre 
side mot fv.44 

6.5 Tiltak - trafikkløsninger  

6.5.1 Fv.44 med tilhørende gang/sykkelveg og rundkjøringer 

Planen medfører ingen endringer for fv.44,men det er planlagt og tilrettelagt en langsgående 
parkering for av/påstigning for inntil 3 biler i tilknytning til rutebilstasjonen. Plassene er kun tiltenkt 
kortere stopp og det bør ikke være tillatt å parkere mer enn 5 - 10 minutter om gangen. Denne 
regnes ikke som del av parkeringsdekningen i sentrum.  Dette fører til at gang/sykkelveg flyttes 
vestover langs med parkeringsplassen. Arealene mellom gang/sykkelveg og kjørebane bør gis en 
tiltalende form og sikthindrende tiltak skal unngås. 
Følgende dimensjonering er lagt til grunn: 

� Gatestandard for fv.44.og 50km/t gir siktkrav på 45 m i kryss og 50 m for rundkjøringer. 
� Langsgående parkering skal dimensjoneres etter Hb017, med lengde pr P-plass på 6,5 m og 

bredde 2,0 m og 0,5 m buffersone mot riksvegen.  
� Gang/sykkelvegen er planlagt med 3 m bredde, tilsvarende dagens løsning. 

 

6.5.2 Kollektiv og taxi 

Parkeringsplassen skal utvides, og løsningene for buss og taxi er derfor vurdert på nytt. Ønske om 
større effektivitet, mindre forsinkelser for kollektivtrafikken og samlokalisering av buss og taxi er 
premisser som ble lagt til grunn for arbeidet.  

Følgende krav er lagt til grunn for kollektivterminalen/taxi: 

� Dimensjonering for fremtidig bussterminal er basert på dagens behov for oppstillingsplasser og 
dimensjonerende lengde på 15,0 m pr buss.  

� Terminalen må romme min. 6 bussavganger samtidig.  
� Det må være plass til min. 3 p-plasser for busser som ikke er i rute eller turistbusser på 

området. Disse er utformet som langsgående busslommer og dimensjoneres etter Hb232 sine 
krav til lengde og bredde. Dvs. lengde pr buss er 20 m med 10 m tilleggsareal for inn og 
utkjøring, samlet lengde blir da 70 m for 3 busser. Bredde er satt til 3 m samt 1 m som buffer 
mellom kjøreveg og oppstillingsplass mht. bagasjehåndtering. 

� Oppstillingsplassene for taxi bør være 3 m bred, videre må det tilrettelegges for minimum 2 HC 
plasser, bredde 3,6 m. 

Kjøreretning for buss er foreslått endret sammenlignet med dagens situasjon, med kjøring til 
terminalen fra nordre rundkjøring og ut i den søndre rundkjøringen. Samtidig reguleres det inn 
forbud mot gjennomkjøring av annen trafikk enn kollektivtrafikken. Å snu kjøreretning innebærer at 
dagens venteværelse må saneres og flyttes som følge av krav til sikt i kryssområdet.  
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Ulike løsninger for oppstillings-strukturer er vurdert, men med utgangspunkt i arealets størrelse og 
form anses lamelloppstilling som den mest arealeffektive i forhold til dimensjoneringsbehovet. Det 
er gitt plass til 3 lamelloppstillingsplasser med henholdsvis 2 + 2 + 1 busser samt en busslomme 
med plass til 1 buss. Terminalen vil da ha plass til 6 busser totalt basert på 15,0 m lengde. Med 
utgangspunkt i dagens bussparkering, der største delen av bussene er mindre enn 15,0 m, vil det 
kunne innebære at det er plass til mellom 7 - 8 busser på området samtidig med de nye løsningene.  

Taxisentralen er tenkt regulert til off. parkeringsplass i regi av Eigersund kommune. Etter avtale 
med Eigersund kommune kan taxiselskapet få tildelt det antall plasser de blir enige med Eigersund 
kommune om. 

Venterom/pauserom er 
foreslått samlet til ett nytt 
bygg som huser pauserom 
både for taxiselskapet, 
busselskap og 
venteværelse for 
kollektivreisende.  

For busser som ikke er i 
rute som turistbusser/ 
busser til hotellet, er det 
tilrettelagt parkerings -
plasser for inn til 3 busser 
parallelt med P-plassen ut 
mot småbåthavnen 
/strandpromenaden. 
Plassen er ikke ment for langvarig parkering for turistbusser eller andre busser, den typen 
parkeringsordninger må det finnes løsning for andre steder.  

I sør medfører endret kjøreretning at sporingsarealet ut på fv.44 i retning sør, utvides med et 
overkjørbart areal for buss som ikke er del av kjørebane eller gang/sykkelveg. Det er viktig å gi dette 
en form og en overflate som ikke assosieres med gang/sykkelveg men som ivaretar rundkjøringens 
avgrensing, samtidig som det gir bussene mulighet til å komme ut fra terminalområdet. Løsningen 
slik den er vist er dimensjonert med tanke på 15,0 m lange 
busser. 

Figurene 19 og 20 viser 
sporingskurve A og B 
for buss ut fra 
terminalen. Begge 
svingbevegelsene er 
mulige, men sporings- 
kurve B kan medføre 
kollisjon med skiltet på 
rabatten. Å utvide 
rabatten og flytte 
skiltet sørover blir en 

del av tiltaket. 

Figur 18 Viser ny oppstilling for busser 

Figur 19 Sporingskurv A Figur 20 Sporingskurve B 
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6.5.3 Interne veier, avkjørsler og gangveier  

Den interne adkomstvegen som går i ytterkant av området, mellom søndre og nordre rundkjøring, 
er flyttet østover i planområdet, dette for å gi plass til hotellet. Det medfører at vegen frem mot 
nordre rundkjøring også endres noe i forhold til dagens situasjon. Ny løsning er vist i 
illustrasjonsplan. Avkjørsel til Perrongen er noe justert pga. av disse endringene. Sporingskurve for 
lastebil er ivaretatt med hensyn til adkomst til østre/øvre nivå ved Perrongen. Utover dette er det 2 
avkjørsler til parkeringsplassen/anlegget. Hotellet får 2 adkomster fra felles kjøreveg i nord .   

Gs-vegen langs fv.44 er noe justert, men dens overordnede funksjon er ivaretatt som et 
gjennomgående gang- og sykkeltilbud. Utover dette er det planlagt fortausløsning rundt 
parkeringsgarasjen. Fortauet skal lede gående fra parkeringshuset til hotellet, 
promenaden/småbåthavnen eller til gang/sykkelveg langs fv.44 mot sentrum. Det er planlagt 2 
opphevede gangfelt mellom hotellet og parkeringsanlegget, dette for å fremheve at kjøring skal 
skje på de myke trafikantenes premisser. Fartsgrensen langs denne interne vegen bør skiltes 30 
km/t. Promenaden fortsette inn i hotelltomten og går over i de integrerte løsningene for området, 
tilgjengelig for allmennheten. 

Følgende dimensjonering er lagt til grunn: 

� Gatestandard med fartsgrense 30 km/t, ÅDT 0 -4000 kjt/d og andel tunge > 100 innebærer 
vegbredde 6,5 m, og min. 2,5 m fortau bredde. 

� Gangareal/promenade er dimensjonert med 4 m bredde. 
� Adkomster dimensjoneres jf. Hb139.  

 

6.5.4 Fremtidige trafikkmengder  

Det antas at trafikken langs fv.44 vil ha en generell trafikkøkning i løpet av de neste 5 årene med i 
snitt 2 % vekst pr. år. Tabellen under viser 5 års prognose for fv.44. 

Element Trafikk 2012 Trafikk 2017 
Fv.44 12000 – 15000 kjt/t 13250 – 16550 kjt/D 
 

Trafikk fra/ til Gruset.  
Parkeringsgarasje med større kapasitet gir økt trafikkmengde fra i dag 140 biler til 320 plasser etter 
alt. 2 10

Det forutsettes at 50 % av parkerte biler er arbeidsreisende med en oppholdstid i snitt ca. 8 timer, 
08.00 – 16.00 hver virkedag (160 biler). De resterende 50 % innen dette tidsintervallet er andre 
besøkende med omløpstid på i snitt 3 biler per p-plass (480 biler). Etter kl. 16.00 antar vi at ca. 35 % 
parkeringskapasitet er opptatt (110 biler). Dette utgjør en samlet mengde biler som parkerer på 
Gruset tilsvarende 160+480+110 biler pr døgn, til sammen 750 biler per dag. 

. Med omlag tilsvarende resonnement som i kap.4.3.5 : 

Det forutsettes at hotellet vil kunne generere en trafikkmengde som tilsvarer 0,6 biler pr rom og 0,5 
biler pr ansatt. Dette antallet er inkludert i parkeringsestimatet for parkeringshuset.  

I tillegg kommer busser og taxi til hotellet samt varetransport. Busslaster med gjester dedikert 
hotellet vil variere i intervall. Erfaring fra hotell av tilsv. størrelse antydes i snitt 1 - 2 busser pr døgn. 

                                                           
10 Situasjonsplan se vedlegg nr. 3 
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Vareleveranser 1 - 2 biler pr døgn. Taxi til hotellet vil kunne variere fra dag til dag og vil være 
sesongavhengig. Vi forutsetter i snitt 5 – 10 biler per døgn. 11

Trafikksituasjonen for buss og taxi antar vi vil tilsvare dagens situasjon. Det vil si et uendret 
rutetilbud. Det som vil endres som følge av planforslaget er selve oppstillingsmåten for buss og taxi 
og kjøreretning via Gruset. Denne blir snudd, se kapittel nedenfor. 

  

Samlet gir dette en økning i antall biler til og fra området i forhold til dagens situasjon med ca. 415 
biler pr døgn. 

Tabell 2 Antatt samlet trafikkmengde ÅDT/2012 

Elementer Fremtidig antall plasser mm.2017 Antatt trafikk pr døgn i 2012. 
Parkeringsplassen 320 700 - 800 
Varelev. ,taxi, busser til Hotell  8 - 15 
Busstasjonen 7 oppst.pl. + parkering til 3 busser 130 - 140 
Taxi 12 oppst.pl. og 15 biler, 10 – 20 

turer pr bil. 
150 – 300 

Perrongen Butikklokaler 180 - 230 
Sum  1170 - 1490 

 

6.5.5 Fremtidige kjøremønster  

Illustrasjonen viser kjøreretninger for de ulike 
trafikantgruppene til og fra Gruset.  

Busser og annen større nyttetrafikk kjører inn i 
nordre rundkjøring og ut i søndre. All annen 
trafikk kjører inn og ut i nordre rundkjøring. 

Kjøremønster til parkeringshuset bør organiseres 
slik at all inn- og utkjøring til og fra 
parkeringsanlegget går langs den samme 
innkjørsel. Trafikk til og fra de to nederste etg.  
går via en av rampene. Trafikk til og fra topp etg. 
går fra rampe nr. 2, begge fra samme side og inn 
og ut samme avkjørsel. I denne avkjørselen er det 
også foreslått anlagt en rundkjøring. Dette er for 
personbiler med behov for å snu for så å kjøre ut 
i nordre rundkjøring mot fv.44. 

6.6 Småbåthavn 
Båtanlegg: flytebryggenes plassering er beholdt 
tilnærmet lik dagens eksisterende situasjon. I 
tillegg er det lagt inn mulighet for båtplass for 3 
båter ved grense i nordre ende av hotellbygning.  
 
Bryggefront er forutsett lagt på kt.  1,5 – 1,6. 

Dette letter tilkomst til båtbryggene.  Feste for bryggene fastsettes ikke i reguleringsplan, dette 
tilpasses etter behov, men det settes krav til utforming og sikkerhet ved konstruksjonene. Det 
forutsettes at det stilles parkeringsplasser for min 30 % av båtplassene til en hver tid. 

                                                           
11 Erfaringsdata fra Stord hotell 

Figur 21 Rød pil: Personbiler. Blå pil; busser og større 
lastebiler/ renovasjon mv. 
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7. KONSEKVENSUTREDNING 

7.1 Innledning 
Temaer som konsekvensvurderes er medtatt i planprogrammet og summeres opp i tiltak slik de 
fremkommer under kap.7. Tiltakets utforming kan i noen tilfelle være en kompensasjon for å 
oppveie eller motvirke skadelige virkninger ved tiltaket, samlet eller ved enkelt element, sett i 
forhold til natur og miljø, eventuelt samfunn. Jfr. Pbl. § 4. og forskrift om KU.  Konsekvenser av 
tiltak målt mot alternative løsninger vurderes under kap. 7. som alternative løsning bl.a i forhold til 
kostnader. Valgt løsning vurderes så i hh.t pbl § 4. Under det enkelte avsnitt er eventuelle 
kompenserende eller avbøtende tiltak anført i den grad de anses nødvendige.  

Vi har benyttet en tredelt skala for vurdering av konsekvens i forhold til alternativ 0 (nåværende situasjon):  

� Positiv konsekvens (+) 
� Ingen konsekvens (0)  
� Negativ konsekvens (-) 
 

7.2 Vurderingstema - oversikt. 
I konsekvensvurderinger er utredningen delt inn i natur/miljø-tema og samfunnstema. 

Natur- og miljøtema 
1. Forurensing luft vann grunn 
2. Biologisk mangfold 
3. Vassdragsforvaltning (flom) og strømningsforhold i fjordsystemet 
4. Bruksrettigheter 
5. Kulturminner  
6. Landskap og byarkitektur 

Samfunnstema 
1. Senterstruktur 
2. Grunnforhold - fundamentering 
3. Estetikk og byggeskikk 
4. Vannforsyning, avløpsforhold 
5. Trafikkforhold 
6. Støy 
7. Strandsone 
8. Barn og unge/oppholdsareal 
9. Universell utforming 
10. Enøk/energiløsninger 
11. Økonomiske konsekvenser/utbyggingsavtale, jfr. Pbl.§ 17 
12. Rekkefølge for utbygging 
13. ROS (sikkerhet og beredskap) 
14. Midlertidig adkomst og parkering 
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7.3 Forurensning (luft, vann, grunn)  

Innledning 
Som del av bysentrum, parkeringsplass, taxi- og bussterminal og trafikkert hovedinnfartsvei, er 
området pr. i dag utsatt for noe luftforurensning fra biltrafikk.  Området er også noe influert av 
forurensing fra båttrafikk, men dette er stort sett bare mindre fartøy. (nærhet til båthavn). Utover 
dette er det registrert noe forurensning i grunnen som stort sett stammer fra tidligere 
fajanseindustri i området. Videre er det i følge registreringer noe veistøy. 

 
Forurensing i grunnen 
Når det gjelder forurensning av grunn, er det gjennomført grunnundersøkelser i mars 2012 av 
Hardanger Miljøsenter.12

Det er av Hardanger Miljøsenter gjort følgende vurdering og konklusjon: 

 Det er gjort til sammen 6 undersøkelser i to hull ved Gruset. Dybde 3 m. 

En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersund har blitt gjort, og det har blitt påvist 
forurensning av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandsklasse 3, samt en prøve av seks 
som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3.  
Tatt i betraktning av at forurensningen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme 
noen vesentlig avdamping av miljøfarlige stoffer i fra massene, er det ikke noen grunn til å ta 
forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med 
spesielle tiltak knyttet til forurensningen under selve oppføringen av bygninger på den klargjorte 
tomten. 
Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres 
fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte, 
og kan dermed deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på 
uforurenset grunn, til tross for at utlekkingspotensialet i fra massene synes å være lavt. 

 
Vår vurdering: Etter samtale med biolog Joar Øygard ved Hardanger Miljøsenter presiseres det at 
forurensningsgraden er så lav at det fullt ut er forsvarlig å benytte massene som 
konstruksjonsmasser eller til bakkeplanering om massene ellers er egnet til dette, men forutsetter 
godkjennelse fra forurensningsmyndigheten basert på kompenserende tiltak som skilleduk osv. 
 

Annen forurensing 
I 2005 ble det av Multiconsult13

Det er ellers ikke innenfor planområdet planlagt virksomheter som kan medføre forurensing av luft 
eller vann.  Byggevirksomheten, samt økt trafikk i området, kan likevel føre til noe luftforurensning 
av området.   Forurensning her som følge av økt trafikk vurderes imidlertid som ubetydelig.   
Parkeringskjeller planlegges bygd som tette anlegg.  Håndtering av evt. søl av olje/drivstoff på 
parkeringsplassen el. fra parkeringskjeller må løses med egne ledningssystem uten avrenning til 
natur. 

 etter oppdrag fra Eigersund kommune gjort undersøkelser av 
bunnsedimentet i fjordsystemet utenfor planområdet. Prøvene viser høye verdier av tungmetaller 
samt PCB, TBT og PAH. Resultatene varierte noe innbyrdes. I dypere lag av sedimentet var 
forurensingen betydelig mindre. 

                                                           
12 Rapport om forurensing i grunnen fra Hardanger Miljøsenter er vedlagt nr. 7 
13 Prøveresultater vedlagt vedlegg nr. 6 
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Konsekvenser av planen når det gjelder forurensning av grunn og sjøarealer, som følge av omrøring 
av gamle fyllmasser/sedimentære masser er ikke å anse som vesentlig all den tid det ikke skal fylles 
i sjøområdet. Likevel anbefales montering av silskjørt rundt anleggsområdene under peling. 

Jfr. forøvrig forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 2 (TEK10).  

Konsekvens 
Konsekvenser for luftforurensning: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser for forurensning i grunn: Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser forurensning til sjø: Ubetydelig utlekkingspotensiale – liten negativ konsekvens. 
Konsekvenser for støyforurensning: Betydelig – stor negativ konsekvens. 
 
Som avbøtende tiltak foreslås:  
1. Det monteres silskjørt i sjø utenfor anleggsområdet i forbindelse med peling for byggetomt for 

hotell og promenade/brygge. 
2. Deponering av masser fra parkeringsgarasje skal godkjennes særskilt. 
3. Støyforurensning vurderes mot tekniske krav i flg. forskrift T 1442/ TEK-10 etter 

bestemmelsene. 

7.4 Biologisk mangfold 

Innledning 
Landområdet for tiltak består av utfylte masser og har ingen interesse med hensyn til biologisk 
mangfold.  Bruk av arealet kan derimot spare inngrep i andre mer verdifulle arealer.   
 
Problemstillinger til biologisk mangfold er kun knyttet til sjø og marin biologi.   
Planprogrammet forutsetter at vurdering av verdi og eventuelle verneinteresser for sjøområdene 
gjøres ut fra kjent kunnskap i forbindelse med planarbeidet med påfølgende høringsprosess, og at 
det ikke vil være nødvendig med nye marinbiologiske undersøkelser i området. 
 

Kartlagte forhold – biologisk mangfold 

Andefugler (toppand) 
I følge www.naturbase.no er indre del av 
Vågen (m.a. sjøarealet utenfor Gruset) 
registrert som rasteområde for toppand.14  
Registreringen er fra 1992, og er vektet til 3 
(se kart nedenfor).  Toppand er ikke 
rødlisteart, og heller ikke nevnt som sårbar 
art i foreliggende kartlegging fra 2003.15

 

 
Basert på artens utbredelse, og vurdering av 
tiltakets omfang, antas det at planlagt 
inngrep i sjøarealet her ikke medfører noen 
konsekvenser for utbredelsen av arten. 

 

                                                           
14 Område BA00015932 - Forgreining av Svanavågen (DirNat). 
15 ’Funnstatus og rapportmal for Rogalands rapportområde’ på nettsiden  http://artsobservasjoner.no   (LC= ikke 
rødlisteartet). 

Figur 22  Toppandbestand Opplysninger fra www.naturbase.no 
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Marinbiologi 
Arealet på Gruset – inkludert sjøarealene -  består av utfylte masser 16

Konsekvens 

.  Eventuelle utfyllinger i 
forbindelse med utbygging av parkeringsplass på Gruset. Grunnforholdene tilsier at det ikke 
foreligger spesielle interessante funn mht. marinbiologi. Hellelandsvassdraget er lakseførende 
vassdrag og forhold for anadrome fiskearter. Med de løsningsprinsipper som er forutsett for 
utbygging er det ikke ventet at dette vil påvirke fiskebestanden med gyteplass i elver og vassdrag. 

Konsekvenser for fuglebestand (toppand): 
Konsekvenser for marinbiologi: 

Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 

 
Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 

Som avbøtende tiltak foreslås: Ingen avbøtende tiltak. 

7.5 Vassdragsforvaltning / flom 

Innledning 
Temaet omfatter forvaltning av sjøareal, elver og bekker med tilhørende strandsone.  Planen 
berører nordre del av utløpet av Lundeåna, og arealet ligger ca 350 m fra utløpet til Eieåna.  Elvene 
utgjør 2 armer av Hellelandsvassdraget, som har et nedbørsfelt på 243,3 km2 (fra 0-960moh).  
Ovenfor liggende partier av vassdraget er regulert gjennom kraftutbygging. 
 
Forhold som må vurderes i KU er: 
� Ev. flomfare og elvestrømminger som følge av flom 
� Avløpstekniske forhold knyttet til flomfare 
� Bruksrettigheter knyttet til vassdraget 
� Offentlige/allmenne bruksinteresser 

Flomsituasjon-flomfare 

NVE har utarbeidet flomsonekart for 
Hellelandsvassdraget, og i rapporten 
Flomsonekart – delprosjekt Egersund er det 
utarbeidet prognoser for 10-års /50-års og 
200-årsflom.  Rapporten og tilhørende 
kartmateriale utgjør et grunnlag for 
konsekvensvurderingen. 
Fra NVE17

NVE v/ Svein Arne Jerstad svarer følgende: 

 legges også til grunn vurderinger av 
hvorvidt en ev. kaiflate som hotellet kan 
bygges på med sine ca. 80 søyler med d=80 cm 
kan påvirke strømningsforholdene til begge 
vassdragene. 

Vi har vurdert om tiltaket vil ha noen effekt i 
forhold til forholdene i de 2 vassdragene vi tidligere 
har gjennomført flomberegninger for.  Tiltaket/ 
konstruksjonen er ikke lagt inn i modellen og det er 
ikke gjennomført beregninger. Vi vurderer det slik at  

                                                           
16 Jf. kart fra NGU – se under tema grunnforhold viser elles til gjennomført miljøundersøkelse 
17 Uttalelse fra NVE vedlagt vedlegg nr. 8 

Figur 23  Flomsonekart NVE 2011 
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det ikke er behov for å kunne si at tiltaket ikke påvirker flomforholdene i Eieåna og Lundeåna.  
Forholdet til strømninger i fjordsystemet  har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen stilling til. 

Så langt NVE. 

Som flomsonekartet viser, ligger planområdet utenfor område for potensiell flomfare fra 
vassdraget og dermed uten vesentlig innvirkning fra vassdragene. 

Det er imidlertid fare for springflo under spesielle værsituasjoner.  Flomsonekart for 10- 50- og 100-
års flom varsler ingen risiko for Gruset, men ved antatt 200 års flom vil området være utsatt for 
springflo.   Arealet ved Gruset inngår i områder som ligger mindre enn 2,5 m høyere enn 
flomsonen, og ligger derfor i sone med fare for vann i kjeller. Reguleringsplanen må derfor ta 
hensyn til at arealer under 2,5 moh. kan bli oversvømt ved flom. For byggverk i flomutsatt område 
(også stormflo) skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. (TEK10-§7-2). Parkeringshuset vil ha 
Sikkerhetsklasse F1 – liten konsekvens (lite personopphold) 
Det antas at hotellet vil ha sikkerhetsklasse F2, dvs. at evt. oversvømmelse vil ha middels 
konsekvens for samfunnet. Det kan ev. vurderes om sikkerhetsklasse F2 også bør gjelde 
parkeringskjeller under hotellet. Hotellbygget må tilpasses flomsituasjonen både når det gjelder 
byggeteknikk og funksjonalitet innad i  bygget.   
Underetasje på kote 1,5 vil ligge innenfor det flomutsatte området / nivået, og må ha begrenset 
bruk.  Det må sikres at tekniske rom, heismaskinrom osv. holdes utenfor denne sonen, og at 
eventuell oversvømmelse av underetasjen ikke påvirker hotellets funksjoner i vesentlig grad.    

Framtidig havnivåstigning 

I følge flomsonekartet vil framtidig vannstand i Vågen om 100 år være 0,97m over nåværende nivå, 
som følge av forventede klimaendringer. Antatt nivå for springflo vil være 2,5 m i forhold til dagens 
nivå.  Dette er forhold som er tatt hensyn til i vedtatt kommuneplan for Eigersund, jfr. 
bestemmelsene § 1.9 der laveste byggehøyde for rom med varig opphold er satt til >/= 3 m. 

Bølgehøyder 
Det skal i vurderingen av flomsituasjonen også tas hensyn til mulige bølger i forbindelse med 
ekstremvær. Det antas imidlertid at bølgehøyde ikke utgjør særlige utfordringer for den indre 
havna i Egersund.   

Konsekvenser generelt 
Samfunnsmessige konsekvenser av plassering av hotell er små i forhold til flomsituasjonen, 
ettersom det ikke innehar funksjoner som kan ha betydning for samfunnsberedskapen.  
Konsekvenser av flom for hotellet og dets beboere / gjester vil være tilstede.  Faremomentet 
gjelder kun 200 års flom, men det forutsettes likevel at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres. 
 
Konsekvenser for flomfare/stormflo): 
 

Betydelig – Middels stor negativ konsekvens. 

Som avbøtende tiltak foreslås:  
1. Det må sikres at tilkomstveier er farbare under flom. 
2. Bygning med tilhørende installasjoner skal konstrueres, dimensjoneres og formes slik at den 

tåler oversvømmelse i underetasje.  
3. Alle installasjoner som ikke tåler vann, må bygges i flomsikker høyde. 
4. Avløp: For å unngå flomskade må dreneringen til bygget ligge slik at avløpet også fungerer 

under flom. 

Side 193 av 501



37  
 

Konsekvenser hotell 
Fundamentering av parkeringshus er vurdert i forhold til flomsituasjonen. Parkeringshus planlegges 
ut fra at nominell årlig sannsynlighet for stormflo er under 1/20.  Dvs. at utbygging må tilpasses 20-
års flom. Utendørs veg og parkeringsareal vil også være utsatt for flom (stormflo).                                                              

Konsekvenser parkeringshus 
Det må påregnes springflo i området for parkeringshus og parkeringsplass, med mulig 
oversvømmelse av parkeringsarealer, men det settes i planen ingen krav til risikoreduserende tiltak.   
 
Flomfare blir også tatt med som risikomoment i ROS-analyse. Jfr. Kap 7.21. 
 

7.6 Bruksrettigheter 
Det er ikke registrert spesielle rettigheter til bruk av sjøområdene andre enn de formaliserte. 
(rettigheter til plass i båthavn etz.) 
 

7.7 Kulturminner   
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.  Området er utfylt areal fra den industrielle 
perioden og senere.  Egersund Fajansefabrikk ble grunnlagt i 1847 (først under navnet Egersunds 
Potteri)18

Vårt mandat som planleggere er i tråd med fylkesrådmannens skjønn å sørge for at denne etiske 
distansen til det kulturhistorisk Egersund opprettholdes samtidig som de kulturhistoriske føringene 
for nye bygninger og byrom blir ivaretatt innenfor et felles men noe utvidet byrom. Så ser vi det 
som vesentlig verdifullt å kombinere helt nødvendige byfunksjoner som kollektivplass og parkering 
med opphold og byrom for mennesker og at siktaksene ivaretas ved Gruset. 

. Fabrikken hadde sine lokaler langs Lundeåna, og brukte Gruset som fyllplass.  Egersund 
jernbanestasjon var fra 1878 til 1944 lokalisert sør for Lundeåna, og jernbanelinjen passerte da 
Gruset.  Det meste av utfylte masser stammer derfor fra ca. 1850 eller senere.  Arealet har inntil 
nylig blitt utsatt for gravearbeider i forbindelse med veg og parkeringsanlegg, og det forventes ikke 
at det forefinnes kulturminner innen området.  Kulturminner i sjø er imidlertid ikke kartlagt. Fra 
fylkesrådmannens side er det pekt på viktigheten av Gruset som byrom og landskapsrom. Videre 
pekes det på middelalderbyen Egersund der deler av sentrum er regulert til bevaring med høy 
nasjonal verneverdi. Det pekes også på kirkens plass i bybildet og indirekte at nærføring mot 
sentrum kan by på utfordringer i forhold til et moderne hotell sine behov. Tilpasning til det 
historiske Egersund sies det mer om i vedlagt utredning om byarkitekturens føringer og innvirkning 
på hotellets form og plassering.  

Det fastsettes i planbestemmelsene at dersom det under arbeidet med realisering av planene 
avdekkes verneverdige kulturminner, skal arbeidet stanses, og tiltakshaver straks ta kontakt med 
kulturminnemyndighetene.  

Konsekvenser 
Planen medfører etter vår vurdering ingen konsekvenser for kulturminner, med mindre det kan 
påvises verneverdige funn i sjø innenfor planområdet, men så lenge det ikke fylles i sjø bør også 
denne siden være avklart. 

Konsekvenser for kulturminne: 

                                                           
18 Dalane Folkemuseums nettside  

Ubetydelig – liten negativ konsekvens. 
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7.8 Landskap og byarkitektur 

Innledning 
Tema landskap og byarkitektur omhandler naturgitte og menneskeskapte forhold i våre fysiske 
omgivelser.  I planprogrammet er følgende tema ansett som viktige for konsekvensutredningen: 

Landskap:   
� Viktige landskapstrekk 
� Retninger i landskapet   
� Kontraster 
� Skala  (Se byarkitektur) 

 
Byarkitektur:  

� Arkitektur i relasjon til byens kulturhistorie  
� Skala  
� Materialbruk fasader 
� Siktlinjer  
� Hensyn til omgivelsene 

 
Som grunnlag for konsekvensvurderingen er det utarbeidet en landskapsanalyse for Egersund som 
beskriver landskapet i Egersund, med fokus på viktige landskapstrekk og karakteristika i 
bylandskapet.  Landskapsanalysen er med å gi premisser for hvordan byrommet skal utvikles og 
hotell utformes/lokaliseres. Og det settes begrensinger og gis retningslinjer for prosjektet. Se også 
kap. 5.4 og 5.5 ovenfor. 

Metode: Utarbeiding av terrengmodell 3D og perspektivskisser er viktige metoder i dette arbeidet.    

Tiltakets omfang for landskapsbildet/ byrommet 

Hotellbygget planlegges med et areal ca. 10 000 m2BRA. 

Som følge av siktkrav og hensyn til andre lokasjoner inne planområdet plasseres hotellet i nordre 
kant av plassen Gruset inn mot Perrongen og berører ikke den del av bylandskapet som rommer 
den gamle bebyggelsen i sentrum.  Lokaliseringen av hotellet i strandkanten langs Vågen utfordrer 
likevel viktige linjer i landskapet, og landskapets karakter i forhold til skala.   

Det er i forbindelse med prosjektet utarbeidet digital terrengmodell, der hotellbygget som 
bygningsform er lagt inn.  Utarbeidet terrengmodell viser hvordan bygningsmassen med sin valgte 
form og volum fremtrer i landskapet, sett fra ulike kanter.  Ut fra terrengmodellen gjøres det i 
prosessen vurderinger av hvordan tiltaket (med ulike utbyggingsalternativer) vil påvirke landskapets 
karakter.    

Siktlinjen fra Jernbanebrua mot kirken og ut Vågen tangerer tomten for hotellet men ikke hotellet, 
her er det god nok avstand til at hele kirken ligger utenfor synsaksen fra jernbanebroen. Se 
illustrasjon19

Siktlinjen fra rundkjøringen og ut Vågen mot Lindøy vil ikke bli berørt av hotellbygget. Viser til 
vedlagt illustrasjon for dette.

. 

20

                                                           
19 Illustrasjon som viser siktakse fra jernbanebroen vedlegg nr. 2 og 4 

  Videre vises til landskapsanalyse avsnitt Omfang for landskap.    

20 Illustrasjon siktakse «rundingen» - Lindøy, vedlegg nr. 2 og 4 
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Vurdering / konsekvenser for landskapet 

Som det fremkommer av landskapsanalysen gir ikke landskapsrommet i seg selv føringer for 
bygningers form og struktur, derimot spiller enkelt elementer i landskapet som eksempelvis fjorden 
en viss rolle på nye elementers retninger. 

Byarkitektur 

I forhold til byarkitektur og de kulturhistoriske føringene dette gir for bygninger og anlegg ved 
Gruset er dette nærmere omtalt under kap. 5.5 ovenfor samt i konseptskisse for hotell og byrom 
ved Gruset.21

 
 

Vurderingene konkluderer med følgende: 
 
1. Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del av byens utvikling. Dette må videreføres med nye 

uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse. 
 
2. Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlede bebyggelse. 

Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som bygningen fortjener 
og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i. Det må legges vekt på at 
Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt opphav og kulturhistoriske arv. 

 
3. Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en moderne tid.  

Jfr. kommuneplanbest.§ 2.2-3dje ledd.  
 
4. Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gatemønster innrettet etter eldre 

tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten langsgående eller i 
lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for Lundeåna i samme grad, er likevel 
sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned 
volumer samtidig som det gir en fleksibel innordning og luft og gløtt mellom bygningene. 

 
5. Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og B. 
 

Konsekvenser 
Dersom de vurderinger som er utført som referert ovenfor, legges til grunn også for nye tiltak i 
byrommet Gruset vil dette ikke ha negative konsekvenser for landskap og byarkitektur. 

Konsekvenser for samfunnet: 

7.9 Senterstruktur 

Over middels positiv konsekvens  

Gruset med sitt innhold som kollektivplass, parkering og hotell ligger slik sett i umiddelbar nærhet 
til sentrum. Det er i planprosessen gjort en analyse av bygningstypologi /skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger.  Analysen danner grunnlag for forståelse av viktige 
bystrukturer og gir retninger for videre utvikling av Gruset.   
 

Planens omfang i forhold til senterstruktur 

Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting osv. bør være lokalisert i eller ved sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter 
som kontor, bør også være lokalisert i sentrum. Det er også i kommuneplan foreslått en fortetting 
                                                           
21 Konseptskisse hotell og byrom ved Gruset vedlegg nr. 2 
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av området nord for sentrum slik at Egersund sentrum og ’Stasjonsbyen ved Eie kan vokse sammen 
(jf. skisse fra k.plan). Jfr. kap. 5.3. Dette planforslaget vil medvirke til slik fortetting.  
 
Hotelltomten vil få en høy arealutnyttelse. Plassering av hotellet på Gruset vil likevel utgjøre en 
viktig etablering som styrker sentrum. Planen medfører fortetting på Gruset, som er et viktig 
utviklingstrekk for en utvidet forståelse av sentrum med utvidet struktur, men uten å påvirke 
negativt selve sentrumskjernen med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel.  Det vil heller 
ikke påvirke eller virke truende på den eldre verneverdige bebyggelse i selve sentrum eller være en 
konkurrerende monumental autoritet vis à vis kirken. 
 
Konsekvenser 
Planen vil ha positiv konsekvens i forhold til senterstruktur, ved at vedtatte utviklingsretninger for 
sentrum blir fulgt.  
 
Konsekvenser for samfunnet: 

7.10 Grunnforhold - fundamentering 

Over middels positiv konsekvens  

Innledning 
I flg. ny geologisk undersøkelse fra mars 2012 stadfestes tidligere funn når det gjelder dybde og 
massesammensetting, Jfr. Kap. 6.3.2 ovenfor. Konklusjonen er at det av tekniske og økonomiske 
grunner ikke bør forankres et kjellernivå i pelsystemet under hotellets hovedplan på kote 3.  

Planens omfang i forhold til stabilitet. 

Det skal ikke fylles i dette området. Det bygges en ordinær kaikonstruksjon på ca 70 – 80 peler, 
deretter bygges hotellet på denne flaten. Prinsippet er ordinært i byggeteknisk forstand. For 
parkeringskjeller må det spuntes i tillegg til peling for å hindre inntrenging av vann. Massene under 
parkeringskjeller er ikke stabile, det må påregnes noe oppdrift/flyt-tendens. Underetasje må sikres 
teknisk løsning for drenasje. Bryggekant under promenade må peles og forankres. Alle 
fyllingskanter mot sjø som ved tiltaket skjules av nye konstruksjoner må sikres mot sig/erosjon. 

Konsekvenser 

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negative konsekvenser. 
 
Konsekvenser for samfunnet: 

7.11 Estetikk og byggeskikk 

Over middels positiv konsekvens  

Innledning 
Husbanken22

Estetisk kvalitet knytter seg både til historie, naturgrunnlag og menneskers bruk og opplevelse av 
omgivelser.  Hensyn til estetikk i plan og bygningsloven er særlig knyttet til visuelle kvaliteter i 

 beskriver byggeskikk som  ”en kvalitet ved de bygde omgivelser der forholdet til fysisk 
og sosialt livsmiljø, energi og ressursbruk, universell utforming og estetikk inngår i en stedlig 
helhet.”

                                                           
22 http://www.husbanken.no/byggeskikk/aktuelle-linker/begrep/ 
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byggverk og fysiske omgivelser.   ’Arkitektonisk kvalitet’ omhandler både tekniske, funksjonelle og 
visuelle aspekter.23

Krav til estetiske hensyn er fastlagt i plan- og bygningslovens formålsparagraf.   I Kommuneplan for 
Eigersund (2011-2022) er det i forskriftene lagt premisser for estetikk når det gjelder inngrep i 
grønnstruktur (§4 a). Det er ellers ikke lagt føringer for hvordan estetikk skal ivaretas i 
planprosesser. 

   

Hensyn til estetikk i plan- og byggeprosesser kan inndeles i følgende tematikk: 
� Overordnede landskapshensyn 
� Bevaring av natur- og kulturlandskap 
� Stedlig byggeskikk 

 
Tema estetikk og byggeskikk berører dermed flere forhold som omhandles som egne KU-tema, for 
eksempel Landskap og Senterstruktur i tillegg til byarkitektur. 

I forbindelse med planarbeidet er det gjort analyser av bygningstypologi / skala, byutvikling og 
landskapstilpasning med angivelse av historiske utviklingsretninger.  Analysen som danner grunnlag 
for forståelse av viktige bystrukturer, vil også gi retninger for videre utvikling både innen det 
aktuelle planområdet og i tilliggende områder. 

   
Tiltakets omfang i forhold til estetikk og byggeskikk  

Tiltaket omfatter : 

� Hotellbygg 
� Parkeringsbygg 
� Veier og andre samferdselstiltak 
� Båthavn  

En viktig utfordring i planarbeidet med Gruset har vært tilpasning av hotellbygget til byens 
landskap, bygningsstruktur og skala.  Tomten er ikke en del av den tradisjonelle trehusbyen, men 
utgjør et eget byrom.  Hotellbygget vil bli markant i bybildet langs byens innfartsvei, og bygget vil 
influere på byens karakter.  God kvalitet i arkitektur og byggeskikk vil være avgjørende for om 
bygget blir et positivt element i bybildet.  Utforming av parkeringsbygget vil også ha betydning for 
Gruset som et godt landskapsrom. 

Følgende faktorer vil være viktige for estetikken i området: 
� Arkitektonisk uttrykk /fasader 
� Bevaring av siktlinjer 
� Bygningsoppdeling / høyder 
� Opparbeiding av uteareal 

Vurdering / konsekvenser for estetikk og byggeskikk  

I forhold til overordnede landskapshensyn, har planen ivaretatt de fastlagte siktlinjer mot byen og  
mot Vågen. Hotellet er lokalisert i overgangen mellom Havsøy og Vågen, der den bratte fjellsida 
møter fjorden, og det er lagt vekt på å få en god fasade mot sjøen.  Lamellstrukturen bidrar også til 
at sikten mot sjøen fra eksisterende bebyggelse på Havsøy blir relativt sett best mulig ivaretatt.  Jfr. 
Illustrasjoner. Retningen på bygningsvolumene avviker noe fra eksisterende bebyggelse (AMFI 
Eikunda, Perrongen), men følger retningen på strandlinjen (fellesnevner).  Ny kaikant etableres i 

                                                           
23 BE’s rundskriv om estetikk 
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forlengelsen av eksisterende fyllingslinje ved Perrongen, og det etableres strandpromenade langs 
kaikanten som møter det store uterommet ved hotellet. 

Når det gjelder bevaring av natur- og kulturlandskap, representerer planen ingen konflikter.  Jf. KU 
for tema landskap. Hensyn til byggeskikk ivaretas best ved å skape et moderne bygg med god 
arkitektur samtidig som det holdes noe avstand til den vernede bybebyggelsen i sentrum.  I forhold 
til estetikk og byggeskikk  vil det ikke være ønskelig å kopiere byggestilen fra trehusbyen eller fra 
Eikunda, men å etablere et moderne bygg, med en utforming som kan harmonere med 
omgivelsene, og som reflekterer at Egersund by går videre inn i fremtiden som en moderne by, men 
likevel bevisst sine historiske røtter og tør minne om det.  Hotellet som er foreslått er i en skala som 
ikke  er i konflikt med tilliggende bebyggelse (Eikunda/ Amfi mfl.), men som kan binde sammen 
bebyggelsen nord for Lundeåna. Videre må alle de nye elementene i det nye byrommet Gruset ha 
evne til å bære med seg de nødvendige kvaliteter inn i en ny og utvidet senterstruktur, slik 
kommuneplanen legger opp til. 

Konsekvenser 

Forutsatt tilrådd løsning har tiltaket ikke negativ konsekvenser. 
Konsekvenser for samfunnet: 

7.12 Vannforsyning, avløpsforhold  

Over middels positiv konsekvens  

Innledning 
Løsninger for vann og avløp i området er drøftet med Eigersund kommune. Innen området Gruset 
går det traseer både for vannforsyning, spillvann og overvann. Viser til vedlegg nr. 5.  Både når det 
gjelder vannforsyning og ledningsnett for spillvann hevdes dette å ha tilstrekkelig kapasitet for de 
nye tiltakene som planlegges herunder også nødvendig branntrykk til over kt. 22. 

Planens omfang i forhold til teknisk infrastruktur - vann og avløp 

Eksisterende ledningsnett24

Det forutsettes at hotellet koples til det kommunale ledningsnettet så langt dette rekker. Når det 
gjelder arrangement for overvann håndteres dette separat og tilpasses det enkelte tiltak og søkes 
godkjent særskilt av kommunens myndigheter. 

 berøres noe av tiltaket, ikke av hotellet men av parkeringshuset, og må 
legges noe om. Eksisterende pumpeledning som kommer ut via Ludeåna og svinger i nordlig retning 
ut vågen, berøres ikke direkte men ligger i ustabile løsmasser som kan forskyves i forbindelse med 
pelearbeid under bryggekant/promenade. Fra kommunens side er det ønskelig at det monteres 
stigerør for slokkevann i hotellets heissjakt for å lette et ev. slokkearbeid i tilfelle brann. 

Konsekvenser 

Tiltaket har negativ konsekvens på kommunens tekniske infrastruktur siden dette berøres. Positiv 
konsekvens at teknisk kapasitet på anleggene er tilstrekkelig for nye tiltak i området. 
 
Konsekvenser for samfunnet - berøring: 
Konsekvenser for samfunnet - kapasitet: 

Negativ konsekvens med økonomisk virkning  
Positiv konsekvens

 
  

Avbøtende tiltak:  Berørt ledningsnett må som del av tiltaket legges om og tilpasses ny situasjon. 

                                                           
24 Ledningsnett VA vedlegg nr. 5 
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7.13  Trafikkforhold 
Områdets mange funksjoner som offentlig trafikkareal, parkeringsplass, rutebilstasjon, tilkomst til 
småbåthavn, fremtidig hotell og andre servicetilbud stiller krav til gode løsninger. 

Trafikale konsekvenser for nye tiltak i området er vurdert som del av tiltaksbeskrivelsen i kap 6. 
Dette gjelder også valg mellom løsninger.  Følgende trafikale tema blir vurdert i forhold til 0-
alternativet: 

� Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og 
endret kjøremønster 

� Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltakene 
 

Konsekvenser for fremtidig avvikling og kapasitet som følge av økte trafikkmengder og 
endret kjøremønster. 
På grunn av usikre trafikkmengder på fv.44 og som følge av at vi ikke kjenner trafikkfordelingen ut 
og inn av sentrum, vil grunnlaget for å beregne kapasitet for  nordre og søndre rundkjøringer være 
lite tilstrekkelig. Det er derfor gjort en vurdering av fremtidig kapasitet og avvikling mot fv.44.    

Vurdering: 

Trafikkmønsteret/avviklingen,25

All trafikk til og fra området må forholde seg til den gjeldende trafikksituasjonen på fv.44 med køer 
og forsinkelser slik det også er i dag. All innkjøring til Gruset skjer via den nordre rundkjøringen. 
Den søndre rundkjøringen er envegsregulert og forbeholdt kollektivtrafikken fra rutebilstasjonen. 
Ved å prioritere kollektivtrafikk unngår man forsinkelser ut fra Gruset i rushtiden. Begge 
rundkjøringene er små men er ikke del av prosjektet. Den søndre rundkjøringen er for trang til å 
avvikle busser i retning mot sentrum, det er derfor tillagt et overkjørbart areal som kan nyttes til 
avviklig av vestgående trafikk, på denne måten ivaretas ønsket kjøremønster. 

 som er beskrevet i kap. 6.5.5, viser hvordan tiltakene medfører 
endringer i forhold til dagens situasjon, 0-alternativet. Jf. figur nr. 18.  Løsningen medfører få 
konfliktpunkter med kryssende trafikk og dette bidrar derfor til god intern trafikkflyt. Videre vil man 
i stor grad kunne unngå interne forsinkelser og unødvendig oppstuing ut av området via den nordre 
rundkjøringen som følge av dette trafikkmønsteret.  

Trafikken fra Gruset vil være størst i den nordre rundkjøringen. Vi forventer en økning i antall biler 
til Gruset med inntil 415 flere turer pr døgn med nytt hotell og ny parkeringsgarasje. Det er grunn til 
å tro at en stor andel skal ut i ettermiddagsrushet. Dersom 30 % av total parkeringsdekning avvikles 
fra området mellom kl 15 – 16 tilsvarer det ca. 100 biler i dette tidsrommet. I tillegg kommer trafikk 
fra Perrongen og evt. nyttetrafikk fra området, som samlet vil kunne utgjøre 110 - 150 biler i 
tidsperioden. Dette tilsvarer i størrelsesorden anslagsvis 50 - 60 flere biler ut av området i rushtiden 
sammenlignet med dagens situasjon.  

Trafikkmengden langs fv.44 vil være tilnærmet lik for de to rundkjøringene, med størst trafikk i 
mellom kl. 15.00 – 16.00 virkedager. Avviklingen vil derimot kunne være noe forskjellig i og med at 
den søndre rundkjøring har 4 armer, med arm til Amfi Eikunda. Dette medfører flere tidsluker 
sammenlignet med rundkjøringen i nord. Det er til tider store køer både inn og ut av sentrum i 
rushperiodene. Disse køene vil ikke bli mindre med årene, uten utbedringer/omlegging av fv.44. Vi 
forventer en fortsatt vekst av trafikken de neste årene som følge av økt tilflytting og utvikling av 
Egersund by. Det er derfor grunn til å tro at det i fremtiden vil kunne oppstå stuing inn på Gruset 
                                                           
25 Se situasjonskart vedlegg nr. 3 
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som følge av køer på fv.44 i rushperiodene, og dette vil med stor sannsynlighet bli verre med ny 
løsning sammenlignet med dagens løsning. For fv.44 vil dette i liten grad medføre større endringer i 
forsinkelser og kødannelser sammenlignet med dagens situasjon. Her vil fremtidig trafikkvekst 
sannsynligvis medføre de største forsinkelsene. 

Konsekvens: 
Konsekvens av tiltakene med hensyn til trafikkavviklingen:  Ingen til liten positiv konsekvens
Konsekvens for kapasitet etter ny plan:     

. 
Liten negativ konsekvens

 
. 

Avbøtende tiltak:  
Utvide rundkjøringens radius og forlengde innkjøringsbredde. Dette vil kunne gi bedre flyt inn og ut 
av rundkjøringene og øke tidslukene for utkjøring. 
 

Konsekvenser for trafikksikkerhet som følge av tiltaket 
Tiltakene som er beskrevet i kap. 6.5 er planlagt i henhold til gjeldende forskrifter og håndbøker. 
Sikt ut fra kryss, avkjørsler og mellom kjøreveg og gangfelt er ivaretatt. Gs-vegen langs fv.44 er noe 
justert, men dens funksjon som gjennomgående og overordnet gs-veg nett er ivaretatt.  

Gangveger og promenade mot sjø bidrar også til økt ferdsel langs sjølinjen. Tilkomster er godt 
ivaretatt gjennom opphevet gangfelt og universelt utformede løsninger. 

Økende trafikk til og fra området ivaretas gjennom lave fartsgrenser internt i området med 30 km 
soner samt opphøyde gangfelt. 

Konsekvens:  
Tiltakets konsekvens i forhold til trafikksikkerhet:  

7.14 Støy 

Liten positiv konsekvens. 

I følge forskriftene er hotellvirksomhet ikke støyfølsomme bygg. 
Det finnes derfor ingen øvre grenser for hotell når det gjelder 
trafikkstøy utenfor vindu /balkong. Området som hotellet er 
lokalisert til ligger i støyutsatt område > 55 dBA.  

For hotell bygd etter lydklasse C (i praksis alle nybygg) er øvre 
krav til innendørs støy fra utendørs støykilder Lp,Aekv25h = 35 dB. 
Det indikerer at støynivået er midlet over døgnet.  Med riktig 
materiale og byggemåte og riktig utført og balansert ventilasjon 
vil en relativt greit kunne tilfredsstille kravet til innendørs 
støynivå fra utendørs kilde.  Statens vegvesens støykart 

(prognostisert) ligger til grunn for disse vurderingene. De målte 
dataene må legges til for hele fasadehøyden. Før videre 
prosjektering bør det utføres støymålinger som grunnlag for 
valg av løsninger. Viser ellers til støykrav NS 8175 og andre nasjonale standarder for akustikk. 

Konsekvenser 

Konsekvenser for tiltaket:  Liten eller ingen konsekvens for hotellets etablering 

Figur 24  Støykart kilde: Database 
Statens vegvesen 
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7.15  Strandsone 

Innledning 

Planområdet berører 330 m strandsone, av dette er 40 m langs Lundeåna (ovenfor brua), og 290 m 
langs sjø i Vågen.  Strandsonen består av utfylte masser og opparbeidet betongkai mot sørøst (på 
begge sider av brua).  Fra denne er det videre nordover mot sjøen anlagt skråninger, som dels er 
tilplantet. Denne del av strandkanten har i dag et noe uferdig preg.   

På deler av strandsonen (langs eksisterende parkeringsplass) er det opparbeidet gangveg, som er 
en del av strandpromenaden mellom Gruset og sentrum.  Strandkanten og sjøarealet utenfor er pr. 
i dag også benyttet til båtfeste.  Arealet der hotellet er tenkt lagt er grunt, og blir kun benyttet av 
mindre båter.   

Tiltakets omfang i forhold til strandsonen 

Tiltaket berører strandsonen kun i nordlig del av 
planområdet. Kaiarealet langs Lundeåna vil forbli 
uendret.  Strandkanten videre inn mot hotellet er 
berørt av tiltaket, ved at promenade inn mot  hotellet 
er foreslått anlagt. Det forutsettes at strand -
promenaden videreføres forbi hotellet og opp langs 
elveløpet Eieåna. Arealene ut mot småbåthavna er i 

planen gitt en parkmessig opparbeiding.   
  
Hensynet til allmennheten:  
Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU. Derimot vises det til planlagte tiltak, 
hvordan hensynet til oppholdssoner og møteplasser langs strandkanten er innarbeidet i 
planforslaget. Lekeområder kan ev. innpasses. 

 

Vurdering / konsekvenser for strandsonen 

I Kommuneplanens arealdel er det vist gangvei (strandpromenade) langs Gruset.   Det er også lagt 
til rette for havnepromenade fra kirken og sørover mot politistasjonen.  Dette viser en intensjon fra 
kommunen om å legge til rette for offentlig tilgjengelig strandareal i sentrum. Utbygging av hotellet 
kan endre strandlinjens karakter, men ikke hindre eller umuliggjøre ferdsel og opphold i 
strandsonen. Som vist i tiltakene er det lagt vekt på gode felles uterom og alminnelig ferdsel ved og 
langs hotellet. Se vedlagt illustrasjon og planer. 
 
Arealmessig vil bruk av sjøarealet som båthavn ikke bli vesentlig endret som følge av utbyggingen, 
men bryggefeste må tilpasse seg de nye løsningene og innseilingen til bryggeplass nærmest hotellet 
er gjort noe trangere.  

Konsekvenser for strandsonen 
Konsekvenser for natur og miljø – berøring strandsone: 
Med avbøtende tiltak:  Utforming som vist i vedlegg til plandokumentet: 

Middels negativ konsekvens  
Over middels stor positiv 

samfunnsmessig konsekvens.
 

  

Eksisterende fyllingskant ved Gruset 
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7.16 Barn og unge / oppholdsareal 
Viser til kapitel 7.15 om strandsonen og oppholdsarealer 

7.17 Universell utforming 

Innledning 
Universell utforming må ivaretas i planleggingen, både når det gjelder hotellbygg, trafikkarealer og 
andre utearealer for allmenn tilgjengelighet.  TEK 10 må ivaretas.  Alle bygg for publikum og 
utearealer for allmennheten skal ha særlige krav til universell utforming.  Sikkerhet og 
tilfredsstillende belysning med ledemarkering må også vurderes som del av utformingen. 

Tiltakets utforming i forhold til universell utforming 
Forhold som er vurdert: 
Universelt utformet løsning i medhold av forskriftskrav forutsettes for disse tiltakene:  

� Parkeringsordninger ved tilrettelegging HC, ledelinjer og lys og ramper ev. heis fra 
parkeringshus. 

� Tilkomst til, – og arrangement i fb. med bruk av kollektivmiddel i form av riktig 
dimensjonering, krav til videre utforming av ledelinjer og detaljer mv. 

� Tilkomst til hotell ved trappeløst inngangsparti 
og ramper mellom de ulike utvendige nivåer. 

� Tilkomst til andre utearealer ved trappefrie 
løsninger som alternativ. 

Konsekvenser 
Konsekvenser for samfunnet – universell utforming:  
Forutsatt at tiltakene følges opp i medhold av nedfelte krav i 
plan med bestemmelser gir tiltaket;  
 

over middels stor positiv konsekvens  

7.18 Enøk/ energiløsninger 

Innledning 
Kommunen har gjennom arealplanleggingen ulike virkemidler som kan påvirke energibruk i 
bygninger.  Under planlegging av nye utbyggingsområder kan kommunen blant annet beskrive 
hvordan energiforsyningen forventes løst.  
Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige 
energiløsninger. I plandelen slås det fast at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i nye 
bygg og anlegg. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette 
forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det aktuelle området. I § 29-5 stilles det 
tekniske krav til nye bygg, de må blant annet tilfredsstille krav til energi. 
 

Tiltakets utforming i forhold til energiøkonomisering 

I dette prosjektet blir energiløsningene gitt preferanse. Det er i utbyggers interesse å gjøre bygget 
så kostnadseffektivt som råd er og det søkes energiøkonomiske og miljøriktige løsninger. Det er på 
grunn av nærhet til sjø nærliggende å tenke seg løsning knyttet til bruk av sjøvann som medium for 
varmepumpe. Det er i TEK10 stilt krav til energiforsyningen jfr. § 14-7.  « Bygning med over 500 m2 
oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes 
med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.» 

..Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og 
kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene. (Pbl.§1) 
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Dette forteller oss at elkraft og/eller gassløsninger ikke er tilfredsstillende til romoppvarming i 
hotell bl. annet. Energi til ventilasjonsvarme og varmtvann må også sees i sammenheng med valgte 
løsninger. Varmtvann må utstyres med ettervarme når VP benyttes.  
Når vi ikke har en fjernvarmeleverandør i området, er som nevnt en varmepumpeløsning et aktuelt 
alternativ men da som luft eller vann som ”medie”. 
 

Alternativ luft til vann 
I det typiske vestlandsklima er uteluft en god løsning. Med riktig VP kan disse være effektive ned til 
-20 gr. C, og installasjonen her er prisgunstig i forhold til andre ”medier”. Men dette krever da en 
løsning for spisslast, gjerne en gassløsning som supplerende bærer. 
 
Andre alternativ. 
En løsning med energibrønner og varmepumpe er en grei løsning men forholdsvis kostbart, da 
spesielt med grunnboringen. Det er svært viktig at brønnenes kapasitet her blir dokumentert.  
Sjøvann er en god løsning, men det krever at installasjonene blir riktig prosjektert og at 
materialbruk èr for sjøvann eller det benyttes kollektor. Viktig med dybde for mest mulig stabil 
temperatur/groing og at trafikk i fjorden ikke hindres. Det må også søkes kommune/havnevesen for 
aksept. 
  
Anbefalt løsning 
Som en foreløpig betraktning foretrekkes benyttet varmepumpeløsning luft til vann, gjerne da med 
gasskjel til spisslast med felles gasstank for kjøkken/peis. 
 
Under videre prosjektering anbefales å gjennomføre en energiberegning (SIMIEN) hvor det kan 
simuleres energikarakter ved de alternative løsninger. 
  

Konsekvenser 
Konsekvenser for samfunnet – energiøkonomisering:  Forutsatt at tiltak i medhold av intensjoner og 
forutsetninger i plan med bestemmelser gir tiltaket:  
 

Over middels stor positiv konsekvens  

7.19 Økonomiske konsekvenser – utbyggingsavtale pbl.§ 17 

Utbyggingskostnader 
De samfunnsmessige økonomiske konsekvenser er fundamentale i forhold til å realisere de tiltak 
som planområdet inneholder. Tiltakene er delt på 5 områder mellom flere tiltakshavere + 1 
refusjonsområde dvs. at tiltakene hver for seg må bære kostnader som skyldes tiltakenes 
innpassing med istandsetting, for eks. berørte kommunaltekniske anlegg. 

Parter: 
1. Tiltakshaver for hotell med nært uteområde 
2. Tiltakshaver for endret tilkomstvei gjennom Gruset med tilpasset kryssløsning 
3. Tiltakshaver for parkeringsgarasje 
4. Tiltakshaver for kollektivanlegg/terminal ev. med nytt bygg 
5. Tiltakshaver for strandpromenade/bryggekant 
6. Tiltakshaver for omlegging av ledningsnett VA 
7. Tiltakshaver for midlertidige anlegg i byggefase parkeringsanlegg 
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Kostnader mellom ulike tiltakshavere fordeler seg kalkulatorisk slik/ enh.: 

 Tiltakselement Tiltakshaver Investering kr./enh. Enhet Sum Drifts- 
ansvar 

1 Hotell med nærområde Privat  Bygning m/uterom kr. 1.2-1.5 
mill/ rom 

150 rom 230 mill Privat 

2 Endret tilkomst Gruset Privat/off. Veianlegg: Kr 1200 /m2 920m2 1.1 mill Offentlig 
3 Parkeringsgarasje med 

tilkomst og parkering 
bakkeplan* 

Privat/off. 

Alt.1. -2 plan 205 p.pl:  
kr 260 000/p.pl 
Alt.1. -3 plan 307 p.pl:  
kr 285 000/p.pl 

205 p.pl 
 
 
307 p.pl 

53.3 mill 
 
 
87.5 mill 

Privat/off. 
(p.selskap) 

4 Kollektivanlegg/terminal Offentlig Plass: Kr 6 000 /m2 
Bygning: kr. 20–30 000/m2 

2100m2 
   200m2 

12.6 mill 
  6.0 mill Offentlig 

5 Promenade/bryggekant Offentlig 
Lav standard** 4-5 000 kr/m2 
Mid. standard 6-8 000 kr/m2 
Høy standard 8-10 000 kr/m2 

1550m2 
1550m2 
1550m2 

(1) 7.8 mill 
(2) 12.4 mill 
(3) 15.5 mill 

Offentlig 

6 Ledningsnett VA omlegg. Privat/off. Snitt lm VA : kr 2000/lm   100 lm 0.2 mill Offentlig 

7 

Midlertidig parkering og 
løsning kollektiv samt 
avkjørsel fv.44 med 
skiltanvisning mv. 

Privat/off. Veianlegg/kollektiv: kr 1000/m2 

 
2640m2 

 
2.64 mill Off./privat 

*Inkl. kr 2 mill. for deponering letter forurenset avfallsmasse  **Levetid konstruksjon sett til maks 50 år 

Kommentar til økonomisk fordeling. 

Her er det gjort et forsøk på å synliggjøre kostnadene for utbygging av Gruset slik dette er vist i 
detaljreguleringen. Det sier seg selv av dette er grove kalkulasjoner, likevel sier det noe om 
investeringsnivået og hvilke både private og politiske initiativ og motivasjoner som skal til for å 
realisere løsningene.  

For Eigersund kommune vil realiseringen av Gruset, slik reguleringsplanen viser, medføre kostnader 
både til investering og drift. På investeringssiden gjelder dette tre forhold mer eller mindre. 

1. Parkeringsanlegg 
2. Kollektivanlegg 
3. Promenade/ byrom 
4. Midlertidig tilkomst og parkeringsløsning under bygging av parkeringshus. 

For kostnadselementene 1 – 3 finnes det andre privatiserte løsninger. Et utbyggingsselskap kan 
realisere parkeringshuset og drive dette. Kollektivanlegget deles mellom flere offentlige nivå, fylke, 
stat. Promenade/byrom kan næringslivet i Egersund være med å realisere. Dette kan løses via egne 
utbyggingsavtaler. Kostnadselement nr.4 må finansieres av de parter som realiserer 
parkeringshuset og kollektivterminal. Jfr. Midlertidig anleggsbelte i detaljreguleringsplan/ 
bestemmelsesområde. 

 Utbyggingsavtale pbl § 17. 
I utbyggingsavtalen drøfter offentlige myndigheter og utbyggere på forhånd og blir enige om 
hvordan et utbyggingsprosjekt skal gjennomføres, hvordan kostnader skal deles og hvilke ordninger 
som skal gjelde. Dette kan gå på juridiske og økonomiske forhold, på gjennomføringsmåte og på 
driftsmessige forhold. 

Før utbygging av området bør det utformes en utbyggingsavtale der deltakende parter avklarer 
hvordan området bygges ut og hvem som deltar i kostnadsfordelingen, samt hvilke løsninger en blir 
enig om, eksempelvis når det gjelder utbygging av parkeringshus, strandpromenade med videre. 
Utbyggingsavtalen bør videre inneholde kapasitetsmessige og økonomiske løsninger for hotellets 
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parkeringsbehov. Videre bør avklares felles grensesnitt for løsninger mellom andre offentlige og 
private arealer/tiltak. 

Bygging av parkeringshus er en forutsetning for lokalisering av hotell. Men det offentlige har selv et 
behov for å realisere flere parkeringsplasser inn mot Egersund sentrum, bl. annet på Gruset. Dette 
er en uttalt målsetting,  se bl. annet kap. 6.4. Ved utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og 
hotelleier fastsettes hvordan dette deles og arrangeres i eierforhold med driftsansvar, hvilke 
kapasitet anlegget skal ha mv. Detaljreguleringen fastsetter bare rammer for et slikt anlegg. 
Innenfor disse rammene kan anlegget godkjennes og realiseres. 

Det må også sørges for å opprette andre privatrettslige avtaler mellom utbygger og Eigersund 
kommune blant anna fordi Eigersund kommune eier deler av området. 

7.20 Rekkefølge for utbygging 
Reguleringsbestemmelsene regulerer dette.  
Det er en forutsetning at parkeringsløsninger må finnes i det mon hotellet behøver før hotellet kan 
tas i bruk.  Det betyr bygging av parkeringshus i et bestemt omfang. Mens dette pågår er den beste 
løsningen å stenge Gruset for gjennomgangstrafikk og sørge for parkering midlertidig andre steder. 
Jfr. kap. 7.22 . Dette medfører omlegging av tilkomst og oppstilling av busser. Bygning som i dag 
benyttes til venterom for passasjerer bl. a, må rives helt eller delvis for å gi plass til midlertidig 
terminal for busser og parkering. 

Ut fra dette blir rekkefølgen slik: 

1. Omlegging av midlertidig veg - og kollektivplass, bygging av midlertidig parkeringsplass 
2. Bygging av parkeringsanlegg/garasje og nye tilkomstveier ved hotellet 
3. Bygging av hotell 
4. Bygging av ny kollektivplass for busser og taxi 
5. Bygging av strandpromenade/ byrom 

 

7.21 ROS (Sikkerhet og beredskap) 
Under dette avsnittet berøres flere tema. Det blir gitt en egen vurdering av ROS som del av KU. 
Dette gjelder både naturgitte temaer med konsekvens for tiltak i planområdet og eventuell 
konsekvens som skyldes selve tiltaket. Både alvorlighet ved selve faren og en vurdering av grad av 
forekomst/ hyppighet blir vurdert. Fare kan resultere i tiltak som pålegges gjennom 
planbestemmelsene. 

 

Forhold som må vurderes i KU:  

ROS-analysen danner grunnlaget for vurderinger av risiko og sårbarhet i planområdet. 

Det er ikke forbundet med vesentlig fare ut over det normale for allmennheten å realisere tiltakene 
i planområdet. Dette sier analysen. Det er heller ikke sider ved naturmiljøet som tilsier potensiell 
fare utover det normale. 
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Områder som bør ha et visst fokus på er: 

1. Lettere forurenset inerte materiale i grunnen. Dette representerer ikke vesentlig helsefare 
men bør ikke eksponeres unødig for mennesker eller natur. 

2. Midlertidig trafikkordning mens parkeringshuset bygges kan være en utfordring. Her må det 
legges vekt på god informasjon og best mulig kvalitet på midlertidige anlegg for 
fotgjengere, bilister og for kollektivtransport. 

3. Omgivelsen må skjermes mest mulig for støv og støy fra anleggsområdene i byggefasen. 

4. Faremomenter ved tiltak i plan er ivaretatt. 
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Identifikasjon av manglende sikkerhet 
Det er foretatt en analyse av grad av manglende sikkerhet ved planområdet. Dette fremgår av 
tabell under og er gradert etter vedlagte matrise: 

Sannsynlighet for de uønskte hendingene blir rangert etter antatt frekvens  

Sannsyn Vekting Definisjon 

Svært lite sannsynlig 1 Ei eller færre hendinger pr. 1000 år. 
Lite sannsynlig 2 Ei eller flere hendinger pr. 100 - 1000 år. 

Mindre sannsynlig 3 Ei hending pr. 10 – 100 år. 

Sannsynlig 4 Mer enn en hending pr. 1 - 10 år 
Svært sannsynlig 5 Mer enn en hending pr. år 

 

Konsekvens av de uønskede hendingene blir rangert som følger: 

Konsekvens Vekt Menneske Miljø Materielle verdier 
Ubetydelig 1 Ingen eller små 

personskader. 
Ingen eller ubetydelig 
skade på miljø 

Skader for inntil 50. 000 
kroner. 

Mindre alvorlig 2 
Mindre skader som 
trenger medisinsk 
behandling. 

Mindre skader på miljø, 
men som naturen selv 
utbedrer på kort tid. 

Skader for mellom 50.000 
– 500.000 kroner. 

Alvorlig 3 
Inntil 1 død eller fare for 
alvorlig personskade, 
flere mindre 
personskader. 

Moderate skader på 
miljø, eller skader som 
krever mindre tiltak. 

Skader  mellom 500.000 – 
5.000.000 kroner. 

Kritisk 4 
Inntil 5 døde, eller fare 
for inntil 15 alvorlig 
skadde personer. 

Omfattende og 
langvarige miljøskade 
som krever større 
tiltak.  

Skader  mellom 5.000.000 
– 50.000.000 kroner. 

Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde eller 15 
alvorlig skadde/ syke. 

Varig skade på miljø. Skader for mer enn 
50.000.000 

 

Ut fra gradering av sannsynlighet og konsekvens, er den enkelte hendelse plassert i risikomatrise: 

Sannsyn 5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 

4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 

3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 

2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 

1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 

 1 2 3 4 5 

Konsekvens 

 

Plasseringen hendingen får i risikomatrisen bestemmer om tiltak er nødvendig eller ikke: 

 Enkle tiltak skal vurderes gjennomført 

 Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

 Tiltak nødvendig og inngår i plan med bestemmelser 
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Tabell 4: Bruttoliste for potensial for uønskede hendelser. 

Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur og miljøforhold 
Ras/Skred/flom/grunnforhold. Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras/-skred Nei     
2. Steinsprang Nei     
3. Masseras vegfyllinger Nei     
4. Sne/-isras Nei     

5. Flomras Nei/Ja 3 1 1.3 Kan forekomme i mindre grad ved is transport i elveløpet 
Eiåna 

6. Flom Lite sannsynlig 1 1 1.1 Flåm som skyldes elvevann, -området ligger utenfor 
elvenes innvirkning 

7. Økt vannstand Ja 4 1 1.4 Ja ved havstigning. Viser til uttalelse fra NVE. Jfr. Krav i 
kommuneplanen  

8. Tidevannsflom Ja 4 1 1.4 
Ved uvær kan vannstuing inn fjorden kombinert med høy 
flo gi økt vannstanden i fjordsystemet med havstigning på 
1- 1,5 m over normal vannstand 

9. Radongass Nei    xxxxxxxx 
Vær og vindeksponering. Er området spesielt: 
10. Vindutsatt Nei     

11. Utsatt for unormal nedbør 
og/eller vind Ja 3 1 1.3 

Planområdet er ikke spesielt nedbørutsatt eller vindutsatt 
i forhold til hva det er dimensjonert for. Klimaendringer 
kan likevel bli en utfordring. 

Natur- og kulturområde 
12. Sårbar flora Nei     
13. Sårbar fauna/fisk Nei     
14. Verneområde Nei     
15. Vassdragsområde Nei     
16. Fornminne (afk) Nei     
17. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske område og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

18. Vei, bru, knutepunkt Ja 2 3 3.2 
Gang og sykkeltrafikk  parallelt med fv.44 inn mot 
rundkjøringer og kryss samt ferdsel  for gående i 
kollektivterminalområdet 

19. Hamn, kaianlegg Ja 2 3 3.2 
Nærhet til bryggekant øker risiko for å falle i vannet. Det 
settes krav om redningsutstyr langs bryggekant samt 
belysning og leider opp fra vannet. 

20. Sjukehus/-hjem - kirke Nei     
21. Skole/barnehage Nei     
22. Brann, politi, sivilforsvar Nei     
23. Kraftforsyning Nei     
24. Vannforsyning Nei     
25. Forsvarsområde Nei     
26. Tilfluktsrom Nei     
27. Område for idrett/leik Nei    . 

28. Rekreasjonsområde Ja 4 3 3.4 
Møteplasser og promenade ligger langs sjøkant med fare 
for å falle i vannet. Det settes krav om redningsutstyr 
langs bryggekant samt belysning og leider opp fra vannet. 

29. Område for friluftsliv Nei     
30. Område for landbruk Nei     
Forurensningskilde som finnes i dag, og som berører planområdet: 
31. Akutt forurensing Nei     
32. Permanent forurensing Nei     
33. Støv og støy fra industri Nei     

34. Støv og støy: trafikk Ja 4 2 2.4 
Forekommer både fra parkeringsanlegg, fra fv.44, 
kollektivplass og fra internt veinett. 

35. Støv og støy: andre kjelder Nei     

36. Forurenset grunn Nei 3 1 1.3 Materiale i grunnen er lettere forurenset såkalt inerte 
masser som ikke skader mennesker 

37. Forurensing i sjø Nei     
38. Høgspentlinje (em stråling) Nei     
39. Risikofylt industri mm. 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

40. Avfallsbehandling Nei     
41. Oljekatastrofeområde Nei     

Forurensningskilde / faktorer  som følge av planen: 

42. Fare for akutt forurensing Nei     
43. Permanent forurensing Nei     
44. Støv og støy fra trafikk Nei    Nei ikke tilført vesentlige trafikkmengder. 

45. Støv og støy fra andre kilder Nei     
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Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 
46. Forurensning  i sjø Nei     
47. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

48. Ulykke med farlig gods Ja 2 4 4.2 
Det er lite sannsynlig at det skjer en slik ulykke langs fv.44 
i en rolig bygate. Det blir derfor ikke satt i verk  spesielle 
tiltak. Konsekvensene av  slike ulykker kan være kritiske. 

49. Vær/føre avgrenser tilgang til 
området Nei     

Trafikktryggleik 

50. Møteulykker Ja 3 4 4.3 
Ulykker kan forekomme. Det kan ikke så lett hindres, uten 
fysisk skille. Tiltak for å redusere risiko for møteulykker 
kan være redusert fartsgrense. 

51. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 3 3 3.3 Tiltak for å redusere risiko for ulykke kan være redusert 
fartsgrense i hovedgatesystemet.  

52. Ulykke med gående/syklende Ja 3 3 3.3 Ev skape avstand/ skille mellom kjørende og gående, samt 
å vanskeliggjøre kryssing. 

53. Viltpåkjørsler Nei     
54. Utforkjøringsulykker Nei     
55. Havari i tunnel Nei     
56. Personskadeulykker i tunnel Nei     
57. Brann i tunnel Nei     
Andre forhold 
58. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

 

Tabell 5: Vurdering av uønskte hendelser i anleggs-/ utbyggingsperioden 

Hendinger / situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur og miljøforhold 
Ras/Skred/flom/grunnforhold. Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 
59. Masseras/-skred Nei     
60. Steinsprang Nei     
61. Masseras vegfyllinger Ja/nei     
62. Sne/-isras Nei     
63. Flomras Nei     
64. Flom Nei     
65. Økt vannstand Nei     
66. Tidevannsflom Nei     
67. Radongass Nei     
Vær og vindeksponering. Er området spesielt: 
68. Vindutsatt Nei     
69. Nedbørutsatt Ja     
Natur- og kulturområde 
70. Sårbar flora Nei     
71. Sårbar fauna/fisk Nei     
72. Verneområde Nei     
73. Vassdragsområde Nei     
74. Fornminne (afk) Nei     
75. Kulturminne/-miljø Nei     
Menneskeskapte forhold 
Strategiske område og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 
76. Vei, bro, knutepunkt Nei     
77. Havn, kaianlegg Nei     
78. Sykehus/-hjem, kirke Nei     
79. Skole/barnehage Nei     
80. Brann, politi, sivilforsvar Nei     
81. Kraftforsyning Nei     
82. Vassforsyning Nei     
83. Forsvarsområde Nei     
84. Tilfluktsrom Nei     
85. Område for idrett/leik Nei     

86. Rekreasjonsområde Ja 5 1 1.5 
Tilkomst til en del av strandområdet og til båtplasser 
avgrenses under anleggsperioden. Passasje vil tillates og 
ordnes for båteiere. 

87. Område for friluftsliv Nei     
88. Område for landbruk Nei     
Forurensningskilder som er til stede i dag, og som berører planområdet: 
89. Akutt forurensing Nei     

      
      

90. Permanent forurensing Nei     
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Hendelser / situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 
      

91. Støv og støy; industri Ja 3 2 2.3 I forbindelse med byggearbeidet innen området vil 
nærliggende bebyggelse være utsatt for noe støy og støv. 

92. Støv og støy: trafikk Ja 3 2 2.3 
I forbindelse med byggearbeidet innen området vil 
nærliggende bebyggelse være utsatt for noe støy og støv. 

93. Støv og støy: andre kjelder Nei     

94. Forurenset grunn Ja 3 2 2.3 

Selv om massene i grunnen under parkeringshus er lettere 
forurenset vil det dog oppstå en fare for påvirkning og 
spredning i forbindelse med oppgraving og transport. 
Dette forebygges ved siker transport og at det ikke 
foregår avrenning i stor grad fra eksponerte masser. 

95. Høyspentlinje (em stråling) Nei     
96. Risikofylt industri med mer 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

97. Avfallsbehandling Nei     
98. Oljekatastrofeområde Nei     
Forurensningskilder/faktorer som følge av planen: 

99. Fare for akutt forurensing Nei    
 

100. Permanent forurensing Nei     
101. Støv og støy fra trafikk Nei     
102. Støv og støy fra andre kjelder Nei     
103. Forurensing i sjø Nei     
104. Risikofylt industri mm. 

(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei     

Transport. Er det risiko for: 

105. Ulykke med farlig gods Ja 2 4 4.2 
Det er lite sannsynlig at det skjer ei slik ulykke og det vil 
derfor ikke bli gjort spesielle tiltak. Konsekvensene av slike 
ulykker kan være kritiske. 

106. Vær/føre avgrenser tilgjenge 
til området Nei     

Trafikktryggleik 
107. Møteulykker Nei    Nei ikke som følge av tiltaket 
108. Ulukke i av-/påkjørsler Nei    Nei ikke som følge av tiltaket 
109. Ulykke med gående/syklende Nei    Nei ikke som følge av tiltaket 
110. Viltpåkjørsler Nei     

111. Utforkjøringsulykker Ja 2 4 4.2 

Dette kan skje som følge av at en arbeider ved sjø og på 
flåter ved sjø. Men det berører ikke allmennheten. Interne 
arbeidsprosedyrer legges til grunn som virkemiddel for de 
som arbeider ved anlegget og som er utsatt for slike 
ulykker. 

112. Havari i tunnel Nei     
113. Personskadeulykker i tunnel Nei     
114. Brann i tunnel Nei     
Andre forhold 
115. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     
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7.22 Midlertidig adkomst og parkering 
En av konsekvensene ved etablering av nye tiltak ved Gruset er 
at flere av de nåværende etablerte ordninger opphører for en 
periode og må erstattes midlertidig. 

Under byggefasen av planområdets ulike tiltak er det først og 
fremst bygging av parkeringsanlegg som krever spesielle tiltak 
når det gjelder adkomst og alternativ parkering. Når 
parkeringsanlegget er utbygget blir dette benyttet til parkering 
og området for ny kollektivplass kan bygges ut sammen med 
internt veinett. 

Hotellet bygges ut uten at dette i vesentlig grad vil forstyrre 
normal trafikk langs internt veinett og vil når det står ferdig 
kunne benytte tilrettelagt permanent infrastruktur. 

Størst utfordring blir å løse midlertidig parkering.  I planforslaget 
er dette løst på følgende måte.26

1. Det blir etablert en midlertidig avkjørsel fra fv.44 og 
oppnår på den måten en god løsning for buss med i alt 5 
oppstillingsplasser best mulig løst 
trafikksikkerhetsmessig. 

 

2. Vi greier ikke uten videre å erstatte alle 140 
parkeringsplassene det i dag rommer ved Gruset, men 
90 kanskje 100 av disse. Dette kan løses ved å ta i bruk 
søndre del av Gruset (nåværende kollektivplass) samt å 
benytte deler av parkeringsarealet vest for Perrongen. 
Eier av dette arealet er villig til å inngå avtale om dette. 

 
Anleggsområdet stenges i byggeperioden som er ventet å ta ca. 6 mnd. All trafikken er henvist til å 
ta i bruk begge rund-kjøringene hver for seg, anleggstrafikk må kunne gå i begge. Midlertidig 
avkjørsel er bare for busser. 
 
Reguleringsbestemmelsene § 7  om områdebestemmelser angir midlertidig anleggsbelte med krav 
om tilbakeføring for hele det midlertidige området med parkering, kollektivfelt og avkjørsel fra 
fv.44. Det er videre sett krav om prosjektering av hele området med skilt og varslingsplan. 
 

 

 

 

 

                                                           
26 Plan for midlertidig tiltak vedlegg 9 
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Figur 25 Midlertidig situasjon - 
utbygging parkeringshus. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 
Detaljregulering Gruset, Gnr./ bnr. 46 / 372 m.fl. 

Plan id. ………………………… 
 
 

 

§ 1 Reguleringsformål 
 

Det regulerte området er på planen (plankart M=1:1000) vist med planbegrensningslinjer.  
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven med vedtekter for Egersund 
kommune. Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider i mot disse 
bestemmelsene. 
 
Arealet innenfor planens begrensningslinjer er regulert til: 

 
1.1 Område for bygg og anlegg pbl § 12-5.1      

� Næring/ - områder for overnatting/ hotell  
 

 Samferdsel og teknisk infrastruktur pbl § 12-5.2    
� Kjøreveg/gate 
� Torg – plass  
� Gangareal/ gangvei/ fortau 
� Annen veggrunn – teknisk 
� Annen veggrunn- grønt 
� Holdeplass/ plattform - buss 
� Kai/ brygge 
� Anlegg for kollektivtrafikk/ terminal 
� Parkering 
� Parkeringshus/ garasje 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag pbl. § 12-5.6  

� Ferdsel i sjø og vassdrag 
� Småbåthavn 

  
 Hensynssoner i reguleringsplan § 12-6  

� Frisiktsone vei 
� Støy – rød sone iht. T-1442 
� Støy – gul sone iht. T-1442 

 
 Rekkefølgebestemmelser pbl. § 12  
  

Områdebestemmelser pbl. § 12 -7 
� byggelinje parkeringshus 
� byggelinje anleggsbelte/midlertidig anlegg 

 
Utbyggingsavtale pbl. § 17 - 
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§ 2.0 Felles bestemmelser  
 
2.1  Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn  til terreng og vegetasjon.  
 
2.2  Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming som er tilpasset tilliggende bebyggelse og 
 anlegg der det tas hensyn til eksisterende bygninger og materialbruk i området. Utvendige anlegg på 
 den ubebygde delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering og utsmykking, skal gis en høyverdig 
 utforming og utførelse sammen med ikke bebygd areal. 
  
2.3 Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av bygninger, utomhusanlegg, adkomst og 

parkering innenfor planområdet. For hotell skal omfang av universell utforming utgjøre en naturlig 
andel av romløsningen, mens alle fellespublikumsarealer skal være tilrettelagt. Universell utforming 
skal dokumenteres ved søknad om tiltak ved plantegninger og utomhusplan. 5 % av parkerings -
plassene skal være  dimensjonert/reservert for bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass 
for buss, parkeringshus og promenader og gangareal skal vegnormalene 017 legges til grunn for 
universell utforming. 

 
2.4 Dersom det i forbindelse med gravearbeid blir gjort funn av gjenstander eller konstruksjoner som kan 

antas å være førhistoriske, må alt arbeid straks stanses, og fylkeskonservatoren skal omgående varsles 
for om mulige videre undersøkelse på stedet. jf. Kulturminneloven § 8, 2.ledd. 

 
2.5 I forbindelse med søknad om rammeløyve skal det legges frem en vurdering av byggets energibruk og 

metodevalg med målsetting om en best mulig energieffektivitet ved bygget, basert på en miljøvennlig 
energiforsyning. 

 
2.6 I forbindelse med søknad om rammeløyve/tiltak, skal det legges frem til godkjenning en 

 detaljert situasjonsplan i M = 1:200 som viser kotehøyde på ferdig planert / nåværende 
 terreng, de aktuelle bygningers og anleggs plassering med avstandsmål samt tekniske anlegg/ 
ledningsnett og kabler. 

 
2.7 I forbindelse med søknad om tiltak skal det legges frem for godkjenning forslag til utomhusplan som 

angir utforming av den ubebygde del av tomten, så som tilkomst og andre utvendige flater med 
dekkemateriale, trapper, ramper og belysning. Videre skal vises parkering, gangveier og beplantning 
og utemøblering. Detaljer og snitt som i nødvendig grad illustrerer tiltakets beliggenhet skal legges 
ved. 

 
2.8 I forbindelse med søknad om rammetillatelse for tiltak som berører grunnen skal det legges frem 

planer som viser hvordan forurenset masse i grunnen er tenkt behandlet, transportert og deponert. 
Slike tiltak skal i sin helhet godkjennes etter forurensingsloven. 

 
2.9 Bygninger med varig opphold skal på grunn av ventet havstigning i størst mulig grad legges til kt.3,0 

som laveste nivå. Løsninger på lavere nivå krever en fagkyndig vurdering.  
 
2.10 Planer for tekniske anlegg VA, skal væra godkjent av Eigersund kommune før det kan gis tillatelse til 

igangsetting av tiltak. 
 
 

§ 3  Område for bygninger og anlegg 
 
3.1 Område for hotell H 

Tillatt bebygd areal er 10 000 m2 BRA. BYA settes til maks 70 % av tomten. Området skal nyttes til 
hotell med tilhørende virksomhet. På grunnplanet kan det etableres annen tilknyttet næring som 
serveringsvirksomhet og mindre forretninger. I hotellet kan det etableres restauranter og 
konferansefasiliteter. Maks byggehøyde settes til kt. 22,0 (5 etg) for midtre og nordre lamell og kt.18,5 
(4 etg) for søndre lamell. Sokkeletasje skal ha fri høyde over kt.3,0 på > 4,5m.  
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3.2 Langs kaiområdets kant mot sjøen skal det bygges gangareal/promenade med ulik og tilpasset bredde 

> 3,0 m. Arealet skal sikres tilgjengelig for allmennheten. Promenaden kan stedvis overbygges der 
dette grunngis som en god og hensiktsmessig løsning. Gangarealet skal være gjennomgående og 
sammenkoplet med gangvei nord for planområdet. Til gangarealet kan det legges uterom/ 
oppholdssoner med møblering og det kan legges til rette for uteservering. For å beholde kontakten 
med vann og sjø, kan gang- og oppholdsarealet legges på min. kote 1,2. 

 Gang og oppholdsarealet forbindes med et tilsvarende areal på øvre nivå (ca kote 3,0) De to områdene 
skal forbindes utvendig med trapper og rampe og ha lik utforming og materialbruk. 

 
3.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke dominere takflaten. Maks høyde på slike 

anlegg settes til 3,0 m over kote 22. Samlet areal skal ikke overstige 2 % av hotellets samlete takflate. 
Konstruksjonen skal ha grå kledning. 

 
3.4     Innen område for hotell kan de ikke fylles i sjø. Konstruksjoner forutsettes bygd på søyler forankret og 

fundamentert til fast fjell. Fyllingsutslag langs eksisterende kanter skal sikres og plastres ned til 1,0 m 
under kt.0 før området lukkes. 

 
3.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for videre prosjektering slik det er 

utformet i skisseprosjekt i vedlagt detalj- regulering / KU, men mindre variasjoner tillates. Slike avvik 
skal godkjennes ved rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak bestå av treverk, stål og glass. 

 
3.6 Som del av hotellet kan det bygges parkeringsgarasje. Innkjørsel til garasjekjeller skal være lagt til 

hotells nordside. 
 
3.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre båtopplag. Opplaget skal ikke overskride 80 m2. 

Bryggekant skal ha samme utforming som bryggekant for øvrig. 
 
3.8 Promenade og uterom på kai nivå må når det gjelder utforming, ses i sammenheng med promenade 

langs småbåthavn. Kaiskjørt langs kaikant skal ikke være lavere enn til 0,9 m over kt.0. Kaifront skal 
kles med nødvendig dimensjonert vertikalt stående trevirke montert på en slik måte at det sikrer 
nødvendig gjennomstrømning ved høy vannstand. Promenade og uterom skal sikres god belysning. 
Kanter skal i nødvendig grad sikres med rekkverk og være utstyrt med leider og livredningsutstyr. 

 
3.9 Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende parkeringsanlegg og sikres gjennom 

utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. bestemmelsene § 8. 
 Parkeringsbehovet er sett til følgende:   
 - Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6  

- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5 
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2  er sett til 1,0 
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for min 20 enheter. 
 
 

§ 4 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 
 4.1  Kjørevei - gate 
 Langs kjøreveier/ gater skal nye avkjørsler godkjennes av Eigersund kommune v/ FUP. Parkering kan 
 bare forekomme der det tilrettelegges for dette. Gjerde, tilplantning eller andre faste eller løse 
 installasjoner må ikke plasseres eller lagres innenfor område regulert til formålet. 
 
4.2 Annen veggrunn 

Område regulert til annen veigrunn skal opparbeides på en tiltalende måte. Installasjoner må ikke 
være til hinder for at kjøretøy kan passere, eller være til hinder for sikten. Rabatter kan forsynes med 
belysning og skilt. Midtsone i rundkjøring kan gjøres overkjørbar og kjøresterk. Høyre avsvingningsfelt 
mot sentrum ved rundkjøring fv. 44 sør, gjøres overkjørbar og kjøresterk. 
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4.3 Kollektivterminal -K1 og K2/  holdeplasser 

Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til oppstilling av buss. Anlegg skal 
opparbeides og utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i samsvar med gjeldende veinormaler 
og i overensstemmelse med forskrift om universell utforming.  Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer 
kan tillates i område P2. Plassering og antall plasser fastsettes av Eigersund kommune ved egen avtale. 
Holdeplass for buss ved hotellet kan også benyttes av hotellet og av drosjer under transport. 
 

4.4 Før permanente kryssløsninger, busslommer og kollektivterminal eller andre veiflater som berører 
offentlig vei bygges ut skal slike anlegg prosjekteres i samsvar med krav i veinormalene og godkjennes 
av Eigersund kommune og Statens veivesen.  
 

4.5 Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 m2. Maks byggehøyde til gesims er 
sett til 3,3 m. Bygningen kan inneholde venterom for publikum, sosiale rom for sjåfører, 
toalettavdeling og kiosk/ informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha flatt tak og gis en god 
arkitektonisk utforming. 

 
4.6 Garasjeanlegg – parkering i grunnen. Jfr. omriss 

I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket omriss i reguleringsplan angir mulig 
omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og kt.+3,5 for topp dekke. Innkjørsel skal tilrettelegges 
innen område P1. Antall HC plasser skal være som fastsatt i § 2.3. Rekkverk skal være transparent og 
ha en enkel form. Ramper for gangtrafikk skal være universelt utformet fra under etg. 1 (kt+0,8) og 
opp til bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming.  Det skal legges vekt på en god 
parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal sikres god belysning og forskriftsmessig 
ventilasjon. 
 

4.7 Gangareal – promenade G1 og G2 
Gang- og oppholdsarealet består av et øvre og et nedre nivå som forbindes med sittetrapper, trapper 
og ramper. Nedre nivå legges til kt.+1,6. Øvre nivå tilpasses oppgitt nivå vei jfr. reguleringsplan. 
Området skal sikres en varig og god arkitektonisk utforming der det legges vekt både på form og 
materialbruk. Området forbindes med hotellets uterom på kai nivå. Områdene skal derfor ses i en 
formmessig sammenheng. Gang- og oppholdsarealet kan møbleres og det skal gis god belysning.  
Kanter skal i nødvendig grad sikres og være utstyrt med leider og livredningsutstyr. Landfeste for 
brygge/ utriggere til småbåthavn skal inngå som del av detaljutformingen og være av samme materiale 
som området forøvrig. 

 
4.8 Område for småbåthavn S. 

Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for småbåthavn. Før nye tiltak kan 
iverksettes må det utarbeides og godkjennes en byggeplan i min M = 1:500 for området. Planen skal 
vise plassering av brygger og utriggere samt vise hvordan disse er forankret i land og i sjø. Videre skal 
planen vise belysning og redningsutstyr og hvordan parkeringsbehovet er tenkt løst. 
Parkeringsbehovet settes 0,25p / båtplasser. 

 
4.9 Ferdselsområde i sjø F 
 Område for ferdsel. Det kan ikke etableres tiltak eller ankres opp installasjoner som hindrer fri ferdsel. 
 
 
5.0 Hensynssoner § 12-6  
 
5.1 Område for frisiktsone veg  
 I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende veiers plan. Areal innafor 
 frisiktssonene må ikke nyttes slik at sikten blir hindret. 
 
5.2 Støykrav sonene H210-1 og H220-1 

Overnattingssteder plassert i støysone gul (55L den  - 70L 5AF ) kommer inn under forskriftskaret etter NS 
8175 med tiltaksklasse for overnattingsrom påvirket av utendørs støy utløser krav om avbøtende tiltak 
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i vegg -konstruksjoner etter kl. C (sentrumsnært område) I forbindelse med tiltak skal det 
gjennomføres støymålinger. 

 

6.0 Krav om rekkefølge pbl. § 12-7.10  
 
6.1 Tilrådd kjøreretning via Gruset med utkjøring i søndre rundkjøring kan ikke gjennomføres før 

nåværende terminalbygg (venterom buss) er fjernet fra siktlinjen. 
 
6.2 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før ny intern vei gjennom området Gruset er 

opparbeidet i henhold til detaljreguleringen samt annen infrastruktur som bussholdeplass, venterom, 
fortau mm. (- omfatter ikke promenade frem til hotellet) 

 
6.3 Brukstillatelse til hotell i område H kan ikke gis før forsvarlig parkeringsdekning er løst i henhold til     

bestemmelsene § 3.9. Parkeringsanlegg skal enten legges til hotelltomten eller til område P-1. 
 
6.4 Før midlertidige avkjørsler, busslommer og kollektivterminal eller andre veiflater som berører offentlig 

vei bygges ut skal slike anlegg prosjekteres i samsvar med krav i veinormalene og godkjennes av 
Eigersund kommune og Statens veivesen. Hvor lenge den midlertidige situasjonen vil vare skal angis i 
søknad og det kan settes betingelser for istandsettingen. ( Min anmerkning: denne bestemmelsen er 
flyttet fra § 7.3 og hit siden det er rekkefølgekrav) 

 
6.5 Alle tiltak som berører eller omfatter fylkesvei skal godkjennes av Statens Vegvesen før 

igangsettingstillatelse til hotell i område H og til parkeringsanlegg P-1 kan gis. 
 
 
7.0 Områdebestemmelser pbl. § 12 -7 
 
7.1 Parkeringshus skal plasseres og bygges i medhold av § 4.6 innenfor den avgrensing som 

detaljreguleringa viser ved begrensningslinje i område P-1 
 
7.2 Innen område som i detaljreguleringen er angitt som anlegg og riggområde kan det etableres 

innkjørsel fra fv.44 midlertidig for buss. Videre kan det midlertidig etableres parkeringsplasser og 
oppstillingsplasser for buss/taxi som vist i detaljreguleringen. Når den midlertidige bruksperioden er 
over, skal anlegget fjernes og området istandsettes, ev. bygges ut videre i samsvar med 
detaljreguleringen. 

 
 
 
 
Plan Vest  As   24.04.2012         Revidert 30.05.12  knv 
 
Godkjent av bystyret Eigersund   sak                     dato.                     .           
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SAMMENDRAG 

Plan Vest As 

 

 

01.02.2012 Planprogram er revidert i samsvar med merknader fra Eigersund kommune 
28.11.11 og på bakgrunn av innkomne merknader pr. 01.02.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal utarbeides reguleringsplan for Gruset i Eigersund kommune, med tanke på hotell, parkering 
og kollektivløsninger samt småbåthavn. Gruset er et nærliggende åpent område like ved Egersund 
bys terskel, ett forrom til sentrum. I dag benyttes området til parkering og kollektive løsninger. 
Området er et betydningsfullt område for byen og for byens befolkning på grunn av sine siktakser og 
det åpne rommet mot byfjorden. Likevel er det som følge av politiske målsettinger og ønske åpnet for 
at det blir bygget et hotell her. Før det skjer må konsekvenser utredes og løsninger begrunnes ut fra 
at dette er et viktig åpent område. Det er dette arbeidet som nå i gangsettes. I gjennom denne 
prosessen blir det utarbeidet skisser av et hotell best mulig tilpasset de rammer som prosessen videre 
gir. Det forutsettes at arbeidet med reguleringsplan inkl. konsekvensutredning er ferdig utarbeidet 
innen februar 2012.                                   
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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
                       

1.1. Innledning: 
Reguleringsplan for Gruset blir fremmet som privat reguleringsplan (detaljregulering) etter plan og 
bygningsloven §12-3.  Bakgrunnen for planarbeidet er et privat initiativ fra Hospitality Development 
AS (HD) og NCC for å realisere et hotell på Gruset i sentrum av Egersund.   

Planen omfatter eiendom 46/6, 46/372 m.fl., plangrense er vist på vedlagt kart.   Del av eiendom 0/0 
(umatrikkulert grunn) inngår også i planarealet.  Tomten for hotellet grenser til nåværende 
parkeringsplass på Gruset, og ligger delvis på utfylte masser nord for p-plassen og delvis i sjøarealet 
utenfor.   

  

1.2. Historikk: 
Planer om hotell på Gruset har tidligere vært presentert for kommunen, og forslag til reguleringsplan 
ble senest lagt fram for kommunen medio august 2010, m/konkrete skisser til hotellbygg fra arkitekt.  
Saken ble ikke realitetsbehandlet, men sendt på høring, med merknadsfrist 25.10.10.   
Høringsrunden frambrakte en rekke merknader / protester i forhold til byggets størrelse og form. 
Fylkeskommunen hadde også merknader i forhold til planprosessen, og uttalte at rammene for det 
videre arbeidet må fastsettes av kommunen, og avklares med tiltakshaver, før planforslaget varsles 
til offentlige myndigheter.   

Tiltakshaverne Hospitality Development AS (HD) og NCC tar til etterretning de merknader som er 
framkommet til prosessen etter tidligere runde, og er innforstått med å legge forrige plan til side, og 
gjennomføre en ny planprosess, basert på plan- og bygningsloven og de føringer som kommunen nå 
har gitt.   

Som grunnlag for ny planprosess, er det holdt oppstartmøte med kommunen 05.09.11, der rammene 
for planarbeidet er diskutert.  Ifølge notat fra møtet1

 

 anbefaler Eigersund kommune oppstart av 
reguleringsplan med krav om konsekvensutredning.  

1.3. Hensikten med planprogrammet: 
Krav om planprogram er satt av kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1: ”… 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil 
bli vurdert og behovet for utredninger. ” 

Planprogrammet er første ledd for å avklare planprosessen videre, og gjør rede for hotellplanene, 
mulige utfordringer / konflikter, og inneholder forslag til utredningsprogram som må gjennomføres i 
planprosessen.   

                                                           
1 Jf. Referat fra oppstartsmøte 05.09.11 (ref:DKTonheim 13.09.11) 
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2. PLANSTATUS / GJELDENDE PLANER 
 

2.1. Planstatus 
 

Kommuneplan: 
I gjeldende kommuneplan (vedtak 06.06.11) er området vist som ’Eksisterende sentrumsområde’ S1, 
hvor det er åpnet opp for å etablere hotell, jfr. bestemmelsene.   Det er ikke lov å etablere boliger i 
området.   Gruset er også byens langtidsparkering. 

I forslag til revidert kommuneplan (2011-2022) er 
dette videreført, og arealet på Gruset, inkludert 
et potensielt utfylt areal i sjø, er vist som 
Sentrumsområde (S2), dvs. ’bebyggelse med 
formålene næringsbebyggelse, forretninger, 
offentlig og privat tjenesteyting og 
boligbebyggelse*, med tilhørende infrastruktur, 
herunder grønnstruktur og arealer for lek’. 
*Boligbebyggelse er ikke tillatt i område S2.  

Det er i forslag til bestemmelser / retningslinjer 
gitt nærmere føringer for utvikling av 
sentrumsområdene, bl.a. med hensyn til 
funksjoner, materialbruk, og plankrav.  I 
kommuneplanforslaget er det også lagt inn 
gangvei langs strandkanten i Vågen (strandpromenade).   Sjøarealet innerst i Vågen (vest for 
utfyllingsarealet) er vist som friområde i sjø, mens området sør for fyllingskanten er vist som 
havneområde / småbåthavn. 

Reguleringsplan: 
Det foreligger 2 reguleringsplaner som helt eller delvis berører planområdet: 

� Reguleringsplan for Gruset – rv.44 mm. (planid. 19910001) 
� Reguleringsplan for Eikunda og del av Humlestad (2006). 

Reguleringsplan for Gruset fra 1991, som viser arealene mellom vegen og sjøen regulert til 
byggeområde, parkering mm.  Vedtatt reguleringsplan omfatter også parkeringsplassen for Gruset, 
som nå er opparbeidet.  Reguleringsplan for Eikunda berører planområdet i sør (??). 

 

Planforslaget vil samsvare med overordnet plan (kommuneplan).  Pga. tiltakets kompleksitet og 
omfang utløser planen krav om konsekvensutredning. 
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2.2. Aktuelle rikspolitiske retningslinjer 
 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) er statlige føringer for arealplanlegging.  Viktige dokument er: 

� RPR for samordnet areal- og transportplanlegging  
� RPR for barn og unges oppvekstmiljø 

Det må også tas hensyn til Vegvesenets standard i forhold til Riks- og fylkesveier.  

 

2.3. Kommunale utredninger 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeidet en del rapporter som kan være 
relevant for planen og tilhørende konsekvensutredning.  Rapportene kan gi nyttig informasjon om 
forhold som angår KU-tema.  I hvilken grad tiltaket / planen påvirkes av disse utredningsarbeidene, er 
varierende, og må vurderes i planarbeidet.  Aktuelle rapporter er: 

� Vurdering av næringsarealer i planperioden 
� Delrapport: Havnepromenade og kulturhus i Vågen 
� NVE: Flomsonekart – Delprosjekt Egersund 
� Asplan Viak: Parkeringsutredning Egersund kommune 

 

3. PLANPROSESS  
 

Oppstartsmøte er avholdt 08.09.11.   Varsel om oppstart av planarbeid + framlegging av planprogram 
gjøres samtidig.  Det sendes varselsbrev til naboeiendommer og offentlige myndigheter, i følge liste 
fra Eigersund kommune.  Videre prosess i forhold til formell behandling er skissert i vedlagt oversikt2

Milepæler i prosessen er: 

.  
Denne beskriver de ulike faser under arbeidet, hva som utredes og hvordan materialet presenteres. 

� Oppstartmøte      08.09.2011 
� Vedtak av planprogram     des. 2011 
� 1. gangs behandling av planforslag   feb. 2012 
� Vedtak kommunestyret  (målsetting)  apr. 2012* 

* Det tas forbehold om at saksbehandlingstiden i kommunen kan bli noe lengre enn målsatt. 

Det forutsettes at det i planprosessen fram til 1. gangs behandling holdes regelmessige møter med 
kommunens planmyndigheter.  Det er ønskelig med dialog i prosessen for å imøtekomme merknader 
/ synspunkt fra offentlige myndigheter og byens beboere.  Behov for allment informasjonsmøte vil bli 
vurdert underveis i forbindelse med høring. * 

                                                           
2 Vedlegg 1 FRAMDRIFT 
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Varsel om oppstart av planarbeid sendes ut av forslagsstiller samtidig med at forslag til planprogram 
blir fremmet for kommunen.  Varslet inneholder: 

� Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 
� Kart med avmerket planavgrensning 
� Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om 

planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 

 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

4.1 Lokalisering 
Området som er tenkt utnyttet til hotell består dels av utfylte masser nedenfor Jernbanevegen på 
Gruset og dels av nåværende sjøareal utenfor.  Området ligger like nord for småbåthavna ved utløpet 
av Lundeåna.  Tilkomst til området forutsettes løst med adkomstveg fra eksisterende rundkjøring.  
Det finnes ikke naturlig terreng eller vegetasjon i området, men det er en del tre- og krattvegetasjon i 
strandkanten.   Området grenser til opparbeidet parkanlegg langs kommunal parkeringsplass.  

 

 

4.2 Eiendomsforhold 
 

Området for hotelltomt (delvis sjøareal) er eid av private eiere og Eigersund kommune. Resterende 
areal er kommunal grunn eller offentlig veiareal.   Eiendomsoversikt vedlegges planen.   
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4.3 Bruk av området 
Innenfor planområdet er i dag parkering med plass til 150-200 biler, taxisentral og bussholdeplass.     
I sjø ligger småbåthavnen med ca. 100 båtplasser. (Pir sør for planområdet er ikke regnet med). 
Gruset fungerer som langtidsparkering for trafikanter fra byens omegn og naturlig nok mest fra 
nordre innfart (fv.44).  Området nærmest bryggekant er parkmessig opparbeidet. I området finnes en 
del trær og buskvegetasjon.  Kaikanten er tilgjengelig for allmennheten. 

 

5. INTENSJONER / MÅLSETTINGER MED PLANARBEIDET 
 

5.1. Intensjoner 
Det er tiltakshavers intensjon å bygge et konferansehotell, som kan romme fasiliteter for konferanser 
og tilsvarende arrangementer, men også tjene som attraktivt hotell for innlosjering av andre gjester 
(turister / tilreisende).  Mest mulig fleksibel bruk er ønskelig.  Det planlegges et hotell med 150 rom, 
og tilhørende konferansesaler, restaurant med mer. Tiltakshaver planlegger et bygg som kan dekke 
et bruksareal opp mot 10.000 m2.  Endelig arealstørrelse må vurderes nærmere i planprosessen.   Et 
behov som dette og hva det eventuelt måtte innebære av tilbudsløsninger blir nærmere behandlet 
under konsekvensutredningen. 
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Arealbehov og god logistikk innad i bygget og mot leveranser / atkomst er en viktig forutsetning i 
planleggingen.  Hotellets beliggenhet ved sjøen vil søkes utnyttet slik at det kan opparbeides gode 
uterom i sjøkanten.  Strandpromenade med allmenn tilgjengelighet inngår i planene.   Det planlegges 
også innpassing av 3 båtplasser på hotellets areal (utenfor nåværende areal for småbåthavn). 

 

5.2. Problemstillinger og utfordringer  
Lokalisering av hotell i sentrum av Egersund kan ha betydning for trafikkforhold, infrastruktur, miljø 
og forurensing.  Plasseringen påvirker også mange visuelt og har konsekvenser for bylandskapet. Det 
er derfor flere forhold både innenfor samfunns- og miljøtema, som må utredes og 
konsekvensvurderes. 
 
I innledende møter med kommunen og tiltakshaver har det fra Eigersund kommune sin side påpekt 
spesielle utfordringer som planen må ta stilling til.  Hotellutbygging vil være en forholdsvis stor 
utbygging i et elles småskala bylandskap, og det er viktig å finne en utbyggingsform som kan passe 
inn i bylandskapet.  I den sammenheng har kommunen bedt tiltakshaver å vurdere hotellutbyggingen 
i forhold til byens historiske utvikling, landskapsrommet og bystrukturen. 
 
Dette gjelder m.a. 

� Fortetting og stedstilpassing 
� Hensynet til bylandskapet 
� Tilkomst / parkering  

 

Det naturgitte landskapet i Egersund har vært med å gi premisser for byens utvikling.  Tilpasning til 
landskapet vil også være viktig når det gjelder lokalisering og utforming av et nytt hotellbygg.  Det må 
som del av konsekvensutredningen gis en faglig vurdering av de landskapsmessige og arkitektoniske 
kriterier man mener by og byrom setter for et hotellbyggs form og volum.  Kulturhistoriske føringer 
må også vurderes og konstateres i 
konsekvensutredningen.  

5.2.1 Bylandskapet / Landskapsrommet 

 

Egersund preges av byens historiske utvikling. 
Gamle Egersund (under ”mylder” i bildet) vokste 
fram på 1600 tallet med nåværende kirke reist i 
1623 på ruinene av en eldre kirke. 

5.2.2 Struktur, typologi og skala  

I området langs Vågen, der næringsaktiviteter fra 
gammelt av er relatert til sjø og fjord, finner vi 
lamellstrukturene som dominerende, med 
bygningsretning som lodd på fjordens 
hovedretning.  

Der andre aktiviteter preger områdene, er bygningsstrukturene mer flytende og danner et mylder av 
tilfeldige retninger.   Fabrikkbygningene til Egersunds Fayancefabrik nord for Lundeåna har skapt 
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tyngre og mer monumentale strukturer, og tilgrensende område sør for elva har etter hvert også 
utviklet seg med noe tyngre bygningsmasse.   

På tross av en del ’moderne’ bebyggelse, har Egersund fortsatt preg av å være trehusby, med 
småskala bygningsstruktur.  Store næringsbygg er hovedsakelig lokalisert til det ytre havneområdet, 
Eie- området eller omkring jernbanestasjonen.   

Eigersund kommune har i kommuneplanen sett fokus på trehusbyen Egersund, men har samtidig lagt 
til rette for fortetting og utvikling av ny sentrumsbebyggelse nordover fra den gamle 
sentrumsbebyggelsen.  Hotelltomten ligger innenfor et område som vurderes som potensielt 
fortettingsareal for sentrum3

 
.   

Utfordringen er å finne utbyggingsform som er moderne og likevel kan tilpasses den historiske 
trehusbyen.   
 

Dels for å synliggjøre Egersund by sitt nære forhold til Vågen, og dels for å vise de kulturhistoriske 
sammenhenger byen står i, er det fra kommunens side fastlagt noen siktlinjer i bylandskapet som 
ikke bør krysses.  Disse linjene er: 

5.2.3 Siktlinjer og akser 

a) Siktlinje fra rundkjøring ved nordre avkjørsel til Gruset og ut Vågen mot Lindøya. 
b) Siktlinje fra Brua ved jernbanestasjonen mot kirka.  

 
Linje A sikrer at trafikanter langs fv. fortsatt 
har utsikt mot Vågen og deler av det eldre 
Egersund (langs østsiden av Vågen) idet man 
kommer inn i den første rundkjøringen ved 
Gruset.  Siktlinjen er lagt mot Lindøya, for å 
sikre at hele utløpet av Vågen blir synlig sør 
for linjen. 
 
Siktlinje B sikrer utsikt mot Egersund 
sentrum og havnen fra hovedinnfartsåren ved ankomst langs hovedveien fra stasjonen. 
Siktlinjen ivaretar utsikt mot Vågen og 
viktige deler av det eldre Egersund langs 
østre side av fjorden.      
 
Det må i konsekvensanalysen dokumenteres 
hvordan utsikten langs veien (mellom brua 
og Gruset) vil endre seg ved bygging av 
hotell og parkeringshus.  Eksisterende og 
framtidige utsiktsforhold skal 
dokumenteres.                              

                                                           
3 Jf. rapport om Utviklingsretninger (Asplan Viak) 
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Figur 1    Kartbilde som viser  siktlinje A (Gruset- Lindøya) og B (’Jernbanebrua’ – Kirka) 
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Detaljreguleringsplanen som fremmes inneholder i tillegg til hotell, også forslag til nye løsninger for 
indre del av Gruset.   Disse arealene nyttes i dag av brygge/elvekant, noe mindre parkering, 
bussoppstillingsplass og drosjeholdeplass i tillegg til en stor parkeringsplass.  I sjø mot byfjorden 
ligger båthavna.  Denne vil bli omfattet av reguleringsplanen, men berøres bare i mindre grad av 
tiltaket (hotellet).  De tyngste føringer utenom hotell som ligger på Gruset er de politiske vedtak som 
knytter seg til Gruset. Politiske vedtak rommer både hotell og et av flere fremtidige parkerings -
områder ved viktige innfartsveger til 
Egersund.   Viser her til utredninger i revidert 
kommuneplan og til andre faglige utredninger 
av dette helt tilbake til 2009.  Mer om dette 
under kap. 7. 

5.2.4 Fortetning på land og i sjø /  Parkeringsproblematikk 

Parkeringshus etter to alternativ vil bli 
vurdert som løsning i tillegg til mer 
overflateparkering: 
 Alt. 1: På Gruset.  
 Alt .2:  Parkeringskjeller som del av 

hotellbygget.  
Kombinasjoner mellom alt 1 og 2 blir også 
vurdert. 
 
Andre viktige temaer som må berøres er 
fornyet løsning for kollektivtransport, buss og 
taxi innenfor området.  
Det skal ikke etableres andre viktige 
funksjoner i området enn de som er nevnt. 
 
Under konsekvensvurdering må det gjøres 
rede for de virkninger endret arealbruk gir for 
omgivelsene og for inntilliggende 
boligbebyggelse.  Det må menes noe om 
hotellets fremtidige form og volum og det samme for parkeringshus i to alternativ. Det fremmes 
derfor som del av KU et arkitektonisk gjennomarbeidet skisseprosjekt av et tilpasset hotellbygg.  
Dette legges inn i en 3D modell av byrommet/omgivelsene. 
 
 

6. PROGRAM FOR KONSEKVENSVURDERING 

6.1. Arbeidsopplegg og metode 
Planen skal utarbeides som områdereguleringsplan med konsekvensutredning.  Planarbeidet vil bli 
presentert med plankart m/ bestemmelse og planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-
analyse.  Eventuelle temakart og illustrasjoner (spesifiseres under KU-tema) inngår som vedlegg til 
planen. 

Konsekvensutredningen vil bli integrert i planarbeidet.  KU-prosessen vil gå parallelt med 
planarbeidet og innarbeides i planbeskrivelsen.  Konsekvensutredningen skal omfatte tema som er 
relevant for planbeslutningen. 

Side 230 av 501



13  
 

Det vil bli benyttet temakart og andre typer illustrasjoner der dette kan klargjøre presentasjonen.   

Metode  for konsekvensvurdering vil variere for de enkelte tema, i forhold til temaets karakter samt 
på hvilken måte tiltaket innvirker på det enkelte tema og på planutformingen.   Som hovedprinsipp 
vil KU bli gjennomført etter følgende metode: 

� Beskrivelse av KU-tema, m/ vekting i forhold til temaets viktighet /relevans for planområdet. 
� Vurdering av tiltakets omfang / innvirkning på det enkelte tema. 
� Sammenstilling av det enkelte KU-tema sin viktighet /relevans for planen og omfanget av tiltaket.  

For enkelte tema vil det være vanskelig å trekke klare konklusjoner med hensyn til konsekvens for 
tiltaket /planen.  KU vil i disse tilfelle bli beskrevet verbalt uten vekting og konklusjon med hensyn til 
konsekvens.  

3D-fremstilling av byrommet.  For best mulig å kunne vurdere virkninger av tiltak i byrommet og 
synliggjøre hvordan hotellbygg og andre elementer påvirker omgivelsene, vil det bli konstruert en 
3D-modell av tomten og nære omgivelser, for visualisering av prosjektet. Ved å ta i bruk slike 
modeller kan en enklere både vurdere, kommunisere og konstatere effekter av tiltak i forhold til 
bygningsmessig og arkitektonisk tilpassning, og i forhold til tap av sol og utsikt.  Datamodellen er 
bevegelig slik at virkninger kan sees fra ulike sider og med det standpunkt i modellen man ønsker og 
den samsvarer med det bygge volum som forutsettes bygd. 

 

6.2. Alternativer som skal utredes. 
Det vil under planarbeidet vurderes ulike alternativer for utforming av bygningsmassen.  Pga 
spørsmål knyttet til parkering vil det bli fremmet 2 ulike forslag:  

� Alt. 1  Hotell + ekstern parkering i parkeringshus på Gruset. 
� Alt. 2: Hotell med parkering integrert i bygget. 
� Det kan tenkes en kombinasjon av mellomliggende løsninger avhengig av kostnadseffekter og 

utnyttelse. 

0-alternativet vil være en situasjon tilsvarende nå-situasjonen, med den trafikk- og parkeringsløsning 
som ligger i området i dag.   

 

6.3. Utredningsteama 
 
I etterkant av forhåndskonferansen den 5. september 2011 er det av Egersund kommune satt opp 
følgende liste over viktige planfaglige obligatoriske tema som må utredes: I det videre materialet 
presenteres og utdypes temaene og de konkretiseres i forhold til konsekvensutredningen. 

I det videre arbeidet kan flere temaer inngå i et større hovedavsnitt fordi de henger sammen eller gir 
felles virkning. 

Flere av teamene ovenfor krever en lett utredning, dels fordi de ikke representerer viktige 
problemstillinger og dels fordi tiltak ikke har konsekvens. Andre temaer blir viet mer 
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oppmerksomhet, særlig gjelder dette de temaer som knytter seg til lokaliseringsspørsmålet, som 
bystruktur, landskapsmessig tilpassing, trafikale spørsmål og Risiko- og sikkerhetsanalyse (ROS). 

Temaer: 
1 Lokaliseringsfaktorer  16 ROS (Sikkerhet og beredskap) 

2 Fortetting og stedstilpassing  17 Støy 
3 Landskap  18 Radon 
4 Estetikk og byggeskikk  19 Grunnforhold 

5 Senterstruktur  20 Infrastruktur  
6 Utbyggingsrekkefølge  21 Leke og oppholdsareal 
7 Økonomi/ etableringsberettigelse  22 Områder for allmennheten 

8 Biologisk mangfold  23 Utomhusplan 
9 Strandsone  24 Trafikkforhold 
10 Fiskeinteresser  25 Parkeringsforhold/ kapasitet (2 alternativ utr.) 

11 Vassdragsforvaltning NVE  26 Veg og trafikkutforming 
12 Vannforsyning, avløpsforhold  27 Avkjørsler og kryss  
13 Forurensning (luft, vann grunn, støy)   28 Trafikksikkerhet 

14 Enøk/ energiløsninger  29 Universell utforming 
15 Kulturminner på land og i sjø  30 Andre merknader Samarbeidsavtale pbl § 17. 

   31 Midlertidig ordning or trafikkløsninger og 
parkering under anlegg 

 

Fylkesrådmannen foreventer at man utreder konflikter med valgt lokalisering, da særlig av både 
parkering og hotell på Gruset, og at en belyser mulige alternative lokaliseringer av hotell og/eller 
offentlig parkeringsplass i andre områder.  

6.3.1 Lokaliseringsfaktor 

Flere av faktorene under dette avsnittet berøres under andre avsnitt der temaene sees i en 
sammenheng.   Viktige lokaliseringsfaktorer er; 

� Det beste lokaliseringsalternativet sett i forhold til a) byens behov og b) hotellets behov, velges. 
� Hvilke relasjoner vil kunne utvikles mot bydelene og sentrum i særdeleshet når det gjelder 

supplerende tilbud og tjenestebytte. 
� Tilgjengelighet i relasjon til nedsatt orienterings og bevegelses funksjon (kognitiv forståelse og 

persepsjon) for nærområdet. 
� Hvordan påvirkes trafikkbildet/ trafikkstrømmer og trafikkmengde særlig i forhold til Egersund 

sentrum. 
� Konsekvenser for byrommet – tilpassing. 
� Konflikter med valgt lokalisering, da særlig av både hotell og parkering på Gruset.  Mulige 

alternative lokaliseringer av hotell eller offentlig parkeringsplass må belyses. 
�  

�  

Temaet “fortetting” angår i denne sammenheng fortetting av sentrumsarealer, og er nært knyttet til 
temaene estetikk og byggeskikk / senterstruktur og det er en av flere viktige lokaliseringsfaktorer.  

6.3.2 Fortetting  
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Fortetting er et element som må vurderes sammen med byutvikling og senterstruktur.    Kommunens 
generelle fortetningspolitikk ligger til grunn for  vurderingene, sammen med generelle betraktninger 
omkring byutvikling. 

I arealvurderinger i forbindelse med 
kommuneplanen er området mellom Lundeåna og 
Gruset vurdert som potensielt fortetningsareal (jf. 
figur) Fortetting må vurderes sammen med tema 
Senterstruktur. 

Tema landskap omhandler naturgitte og 
menneskeskapte forhold i våre fysiske omgivelser. 
Viktige tema for KU er: 

6.3.3 Landskap 

� Viktige landskapstrekk 
� Retninger i landskapet 
� Kontraster  
� Skala 

I konsekvensvurderingen må vurderes: 

Det forutsettes at temaet landskap blir utredet i 2 faser:  

� Som første fase utarbeides en landskapsanalyse som beskriver landskapet i Egersund, 
med fokus på viktige landskapstrekk og karakteristika i bylandskapet.  
Landskapsanalysen kan gi premisser for hvordan hotelltomten bør utnyttes, og angi 
begrensinger og retningslinjer for prosjektet.   

� I neste fase vil det bli gjort en utredning om hvordan tiltaket (evt. med ulike 
utbyggingsalternativet) vil påvirke landskapets karakter. Det bør i denne fasen 
etterstrebes en praktisk tilnærming til temaet, der spørsmålet om tilpasning av nye bygg 
i bylandskapet står sentralt.   

Eventuelle avbøtende tiltak må vurderes. 

Metode: 
Utarbeiding av terrengmodell og perspektivskisser vil være viktige metoder i dette arbeidet.   Det må 
i prosessen vurderes om KU for tema landskap bør inngå i et samlet tema Bystruktur og bylandskap, 
der også arkitektur, bygningstypologi og senterstruktur inngår.  

Tema estetikk og byggeskikk omhandler flere ulike forhold. 
6.3.4 Estetikk og byggeskikk 

� Arkitektur 
� Størrelse / skala 
� Siktlinjer 
� Fasadeutforming /materialbruk  
� Hensyn til omgivelser 
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Det forutsettes at det i planprosessen gjøres en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger.  Analysen, som kan danne grunnlag for forståelse av 
viktige bystrukturer, og gi retninger for videre utvikling.   

 

Egersund sentrum ligger i umiddelbar nærhet av hotelltomten.  Senterstrukturen er resultat av en 
historisk prosess, og skyldes både tilfeldige endringer og styrt utvikling. I dag er det kommersielle 
sentrum i byen knyttet til Vågen og mylderområdet i Haugen.  Konsekvensvurdering i forhold til 
senterstruktur må vurdere om og i hvilken grad plassering av hotell vil endre strukturen i sentrum, 
med hensyn til handel / service, trafikk og ferdsel.   

6.3.5 Senterstruktur 

 
Tema senterstruktur omhandler m.a.: 

� Bygningsstruktur / typologi 
� Byggehøyde og tomteutnyttelse 
� Bruk av byrom 
� Kommunikasjonslinjer 

Det forutsettes at det i planprosessen gjøres en analyse av bygningstypologi / skala, byutvikling med 
angivelse av historiske utviklingsretninger.  Analysen, som kan danne grunnlag for forståelse av 
viktige bystrukturer, og gi retninger for videre utvikling.   

Kommunen har en målsetting at all publikumsrettet næring som forretning, offentlig eller privat 
tjenesteyting osv, bør være lokalisert i sentrum. Store arbeidsplassintensive virksomheter som 
kontor, bør også være lokalisert i sentrum.   
 
I konsekvensvurderingen må vurderes: 
 

� Hotellets plassering i forhold til senterfunksjonene. 
� I hvilken grad hotellet kan påvirke senterstrukturen. 

 
 

I forbindelse med planer for hotell må det vurderes logiske utbyggingsfaser.  Rekkefølgekrav i forhold 
til tilrettelegging av parkeringsplasser, offentlige uterom og strandsone må også vurderes.  

6.3.6 Utbyggingsrekkefølge 

Utbyggingsrekkefølge synes ikke å være et utredningstema i seg selv, men mer en faktor som må 
vurderes i konsekvensvurdering av forhold som gjelder infrastruktur, senterstruktur, byggeskikk o.a. 

 

Dalane- regionen (Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Lund) har i dag ca 23000 innbyggere.  Regionen 
ligger i søndre del av et av de mest dynamiske næringslivsområdene i Norge, Jæren og Stavanger- 
regionen.  Dalane-regionen har ifølge SSB, i dag 125 hotellrom innen alle kategorier. Dette er en 
økning fra 2010 på fem rom.  

6.3.7 Økonomi/ behovsvurderinger 
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 I Egersund by er det pr. dags dato 59 hotellrom og konferansekapasitet på 120 personer i kino-
oppsett og 130 til bespisning.   Fra 2000 har Stavangerregionen hatt en økning av hotellkapasiteten 
på 40 %. Dalane regionen har ikke hatt en tilsvarende økning.  

Gjennom arbeidet med KU vil en så langt mulig sannsynliggjøre behovet for et hotell i Egersund. Og 
en vil se nærmere på hvilke tilbud byen og regionen har behov for. Det som er mest presserende for 
regionen å få på plass er et konferansehotell. Men det finnes også andre behov innen hotelltilbudet 
som bør dekkes. En vil også vurdere lønnsomhet gjennom eksempelvis RevPAR indikatorer4 el.l. 

Problemstillinger til biologisk mangfold er kun knyttet til marin biologi.  Landarealene består av 
utfylte masser og har ingen interesse med hensyn til biologisk mangfold.   

6.3.8 Biologisk mangfold 

I naturbase.no er det i indre del av Vågen (m.a. sjøarealet utenfor Gruset) registrert rasteområde for 
toppand.5

 

  Hellandsvassdraget er lakseførende vassdrag, og forhold for anadrome fiskearter må 
belyses. 

I konsekvensvurderingen må vurderes: 
 

� Det forutsettes at vurdering av verdi og eventuelle verneinteresser for sjøområdene 
gjøres ut fra kjent kunnskap, og at det i forbindelse med planarbeidet ikke vil være 
nødvendig med nye marinbiologiske undersøkelser i området. 

� Fagkyndig vurdering knyttet til anadrome fiskearter 
 

I Kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for havnepromenade fra kirka og sørover mot 
politistasjonen.  Dette angår ikke arealet på Gruset, men viser en intensjon om offentlig tilgjengelig 
strandareal i sentrum.  Det er også lagt inn gangvei (strandpromenade) langs Gruset.   

6.3.9 Strandsone 

 
 

Fylkesmannen har varslet innsigelse til eventuelle tiltak som kan bidra til en privatisering av 
strandsonen.  Kai/ strandpromenaden gjennom reguleringsområdet skal fastsettes med en bredde 
som muliggjør både uteopphold og fredsel for barn, unge, voksne, eldre og funksjonshemmede. 

I konsekvensvurderingen må vurderes: 
� KU må dokumentere /vurdere hvordan intensjonen om tilgjengelig strandsone kan 

ivaretas ved bygging av hotell.   
 

I følge Fiskeridirektoratet sin database er det ingen biologiske interesser knyttet til akvakultur, 
gyteplasser eller fiskeriinteresser i området.  Det er imidlertid en stor sjømatbedrift med kai i 
Egersund, som er avhengig av sjøarealene i Vågen som farled for levering av råvarer.  Andre fiskeri-
interesser i Vågen knytter seg til hobbyfiske i sjø og elveutløp. 

6.3.10 Fiskeinteresser 

 

                                                           
4 RevPAR = inntekt per tilgjengelig rom (revenue par available room) 

5 Område BA00015932 - Forgreining av Svanavågen. 
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Fiskeridirektoratet (region sør)har i sin uttalelse til plaprogrammet vist til brev datert 1.10.2010. FD 
legger til grunn at bygging av nytt hotell med tilhørende aktivitet, verken i anleggsfasen eller etter 
ferdigstillelse, ikke skal bidra til å endre dybde- og strømforhold i indre havn.  All eventuell mudring 
og utfylling i sjø må skje på en slik måte at en sikrer at det ikke dannes nye depoter for 
muddermasser.   
Fiskeridirektoratet bemerker også at reguleringsplanen ikke må bidra til å endre strøm- eller 
dybdeforhold i havnen, verken i anleggsfasen eller etter ferdigstillelse.  Det vil ikke aksepteres om  
etablert sjømatnæring i havnen får dårligere rammevilkår som følge av bygging av nytt hotell med 
tilhørende aktivitet.  Konsekvenser for strøm og dybdeforhold må derfor vurderes. 
 
I konsekvensvurderingen må vurderes: 

� Tiltakets konsekvenser for strøm- og dybdeforhold i havnen (Vågen).   
� Interesser knyttet til hobbyfiske må vurderes i forbindelse med tema Områder for 

allmennheten
 

. 

Temaet omfatter forvaltning av elver og bekker m. tilhørende strandsone.  Planområde ligger 350m 
sør for utløpet av Eieåna.  Planen grenser (i sør) også til utløpet av Lundeåna, men vil ikke endre 
forholdene langs åa.  Åene utgjør 2 armer av Hellelandsvassdraget, som har et nedbørsfelt på 243,3 
km2 (fra 0-960moh).  Ovenforliggende partier av vassdraget er regulert gjennom kraftutbygging. 

6.3.11 Vassdragsforvaltning 

 
NVE har utarbeidet flomsonekart for Hellelandsvassdraget, og i rapporten Flomsonekart – 
Delprosjekt Egersund er det utarbeidet prognoser for 10-års / 50-års og 200-årsflom.  Rapporten og 
tilhørende kartmateriale vil utgjøre et grunnlag for konsekvensvurdering.  Det må i utredningen 
holdes tett kontakt med NVE. Flom i kombinasjon med oppstuing av vann, samt framtidig 
havnivåstigning må utredes av fagkyndig.  Flomfare blir også vurdert i forbindelse med ROS-analyse.   
 
Forhold som må vurderes i KU: 
 

� Ev. flomfare og elvestrømninger som følge av endret elveside 
� Flom i kombinasjon med oppstuing av vann, samt havnivåstigning 
� Avløpstekniske forhold knyttet til flomfare 
� Bruksrettigheter knyttet til vassdraget 
� Offentlige / allmenne bruksinteresser 

 
 

Ledningsnett for vann, avløp og overvann ligger i grunnen like øst for planområdet.  Kapasitet på 
dette er vurdert av kommunen å være tilfredsstillende, men dette må sjekkes i KU.   Pumpeledning 
for spillvann fra utløpet av Lundeåna krysser vågen mot nordvest, og berører en del av planområdet.    

6.3.12 Vannforsyning, avløpsforhold 

Forhold som må vurderes i KU: 

� Kapasitet på ledningsnett i forhold til ny utbygging 
� Konsekvenser for eksisterende spillvannsledning 
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Området innenfor planområdet har i dag ingen virksomhet som medfører forurensing av luft eller 
vann.   Som del av bysentrum, og med nærhet til parkeringsplass og trafikkert hovedinnfartsvei, er 
området i moderat grad utsatt for luftforurensing fra biltrafikk, og i noen grad fra båttrafikk (nærhet 
til båthavn).  

6.3.13 Forurensning (luft, vann, grunn, støy)  

Det er ingen utslipp fra Gruset som kan påvirke forurensingsgraden i sjøen.  Status for 
havneområdene i Egersund når det gjelder forurensing er undersøkt i egen resipientundersøkelse, 
som gjelder hele Egersund.    

Når det gjelder forurensing av grunn, 
er dette ikke kjent, og på 
arealdatabasen AREALIS er det ikke 
registrert forurenset grunn i 
området.  Men ettersom området 
består av fyllmasser fra lang tid 
tilbake, kan området ha potensiale 
for innhold av forurenset materiale.    

Omfang av forurensing, og hvorvidt 

dette har betydning for planene i 
området må avklares i forbindelse 
med reguleringsplan /KU.  
Grunnforhold utredes og dokumenteres av fagkyndig, herunder eventuell grunnboring / prøvetaking.   
Se også pkt. om Grunnforhold. 

Støyforurensing omtales som eget punkt nedenfor. 

Forhold som må vurderes i KU: 

� Mulighet for /grad av forurenset grunn pga ukjente fyllmasser, og eventuelle 
konsekvenser for tiltaket. 

� Konsekvenser av luftforurensing i forhold til bruk av området til hotell / service. 

Kommunen har gjennom arealplanleggingen ulike virkemidler som kan påvirke energibruk i 

6.3.14 Enøk/ energiløsninger 

bygninger.  Under planlegging av nye utbyggingsområder kan kommunen blant annet beskrive 
hvordan energiforsyningen forventes løst. 
Den nye plan- og bygningsloven fra 2008 gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige 
energiløsninger. I plandelen slås det fast at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i nye 
bygg og anlegg. Kommunene kan pålegge tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, men dette 
forutsetter at fjernvarmekonsesjon først er tildelt for det aktuelle området. I § 29-5 stilles det 
tekniske krav til nye bygg, de må blant annet tilfredsstille krav til energi. Loven gir departementet 
hjemmel til å gi utfyllende krav til valg av energiløsninger i forskrifter. § 12-7 slår fast at kommunen 
kan stille krav til rekkefølgen av gjennomføring av tiltak, og at utbyggingen av et område ikke kan 
finne sted før blant annet energiforsyningen er tilstrekkelig etablert. 

Figur 2 Kartet viser fordeling av løsmasser i Egersund sentrum.  Grå flater 
viser fyllmasser. 
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I dette prosjektet blir energiløsningene gitt preferanse. Det er i utbyggers interesse å gjøre bygget så 
kostnadseffektivt som råd er og det søkes energiøkonomiske og miljøriktige løsninger. Det er på 
grunn av nærhet til sjøen nærliggende å tenke seg løsning knyttet til bruk av sjøvann som medium for 
varmepumpe.  
 
Forhold som må vurderes i KU: 

� Alternative energibærere som supplement til el. Løsninger, herunder bør sjøvarme 
utredes og vurderes. 

 
 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.  Området er utfylt areal fra den industrielle 
perioden og senere, og det forventes ikke at det forefinnes kulturminner innen området på land.  Det 
er potensiale for marine kulturminner i sjø innenfor  planområdet  (jf. merknad fra RFK) 

6.3.15 Kulturminner 

Dersom planforslaget innebærer utfylling i sjø, må Stavanger Museum gjennomføre en 
marinarkeologisk undersøkelse for å avklare om fylling i sjø kan komme i konflikt med marine 
kulturminner.  

Forhold som må vurderes i KU: 

� Ved evt. Utfylling må det gjøres undersøkelser av marine kulturminner i området. 
 

Under dette avsnittet berøres flere tema. Det blir gitt en egen vurdering av ROS som del av KU. Dette 
gjelder både naturgitte temaer med konsekvens for tiltak i planområdet og eventuell konsekvens 
som skyldes selve tiltaket. Både alvorlighet ved selve faren og en vurdering av grad av forekomst/ 
hyppighet blir vurdert. Fare kan resultere i tiltak som pålegges gjennom planbestemmelsene. 

6.3.16 ROS (Sikkerhet og beredskap) 

Forhold som må vurderes i KU:  

� ROS utredes ihh.t forskrift. 

 

 Trafikkstøy og evt. støy fra båthavna må vurderes.  Forskrift  om støy T-1442 legges til grunn for 
støyvurderinger.  Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet. Avbøtende tiltak 
skal sikres i reguleringsbestemmelsene (MO T-1442). 

6.3.17 Støy 

 
Forhold som må vurderes i KU: 

� Støy vurderes både som påført fra tiltaket og eller som konsekvens fra omgivelsene. 
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Det er ikke registrert radon utover 200 bq/ m3 i området generelt. Men siden området i stor grad 
består av utfylte løsmasser kjenner en ikke status når det gjelder radon.   

6.3.18 Radon 

 
Utredes ikke under KU siden det ikke er registrert slik forekomst. 
 
 

Noteby utførte en grunnundersøkelse i området Gruset i 1985, med tanke på bygging av kai.  Denne 
rapporten slår fast at løsmasser i øvre lag i området ikke er bæredyktige for tyngre konstruksjoner.  
(hotell, parkeringshus etc.) Midtre skift består av silt og løs leire. Fast fjell eller anna stabil steinholdig 
masse etc. ligger på mellom 13,5 og 17 m dyp. Alle mål tatt innenfor dagens fyllingslinje. Dybde til 
fjell kan øke noe dess lengre ut i sjø man går. 

6.3.19 Grunnforhold  

Det konkluderes allerede nå med at alle konstruksjoner under bygninger pæles til fjell.  Flere detaljer 
omkring dette må vurderes i konsekvensanalysen.  Løsmasse forskyving  må vurderes i forhold til 
endrede strømningsforhold pga. inngrep. (pæling o.l.) Grunnforhold må dokumenteres og vurderes 
av fagkyndige, avbøtende tiltak må vurderes.  

Forhold som må vurderes i KU: 

� Rapport som er utarbeidet legges til grunn for videre geotekniske  utredninger av 
byggegrunn for tyngre konstruksjoner under KU. 

� Løsmasseforskyving og sikring av eksisterende fyllingskant  må vurderes   

 

Begrepet infrastruktur kan forklares med «det som må være på plass for at noe eller noen skal 
fungere».   I dette tilfelle gjelder infrastruktur både vei-, vann- og kloakknett, men også 
servicefunksjoner. 

6.3.20 Infrastruktur  

Området har tilfredsstillende infrastruktur når det gjelder vegadkomst og off. ledningsnett.  
Vegsystem/tilkomstforhold, kollektivnett og ledningsnett omtales nærmere som egne punkt. 
Infrastruktur som gjelder servicefunksjoner omtales i forbindelse med senterstruktur og det gjelder 
ordning for renovasjon. 

Forhold som må vurderes i KU: 

Det forutsettes at de ulike temaer som gjelder infrastruktur utredes i KU, enten som samlepost under 
Infrastruktur, eller delt på ulike deltema.  Se punkt 7.2.12, 7.3.23 og 7.3.24.  

Området på Gruset har i dag ingen lekeplasser eller oppholdsfunksjoner for allmennheten, utover å 
være en del av nærområdet til langtidsparkeringsplassen på Gruset.   Krav om leke- og oppholdsareal 
knyttes generelt til boligområder og offentlige parker.  Det skal ikke bygges boliger på Gruset, og det 
er derfor ikke sett krav til utbygging av leke- og oppholdsareal i kommuneplanen.   

6.3.21 Leke og oppholdsareal 
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I kommuneplanen er det imidlertid vist gangveg langs strandkanten, og det forutsettes at det i 
forbindelse med hotell-planene blir lagt til rette for offentlig tilgjengelighet langs strandsonen.  Dette 
må ivaretas i reguleringsplanen, men anser ikke å være tema for KU.  
 
Forhold som må vurderes i KU: 

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU, men hensyn til allmennheten med 
hensyn til tilgjengelighet og oppholdsmuligheter langs strandkanten må dokumenteres i planen. 
 

Intensjoner om strandpromenade må ivaretas i planen. Se tekst i foregående avsnitt. Innen 
planområdet er det lite som dekkes av uberørt strandsone. Alt er fyllingsfront. Der imot ledes gående 
gjennom planområdet og opp langs Lundeåna. Her finne noe uberørt strandsone som må gis 
tilkomst. 

6.3.22 Områder for allmennheten 

Forhold som må vurderes i KU: 

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU, men hensyn til allmennheten med 
hensyn til tilgjengelighet og oppholdsmuligheter langs strandkanten må dokumenteres i planen. 

 

Som dokumentasjon på at hensyn er ivaretatt skal det utarbeides utomhusplan som del av 
grunnlagsmateriale for byggesøknad.  Planen vil vise i hvilken grad funksjoner og kvalitetshensyn blir 
ivaretatt.  Planen skal være i henhold til TEK10 når det gjelder krav om universell utforming. 

6.3.23 Utomhusplan 

Forhold som må vurderes i KU: 

Det forutsettes ingen videre utredning av dette temaet i KU, men krav om utomhusplan må fastsettes 
i reguleringsbestemmelsene. 

Veg og trafikale løsninger er viktig tema i planprosessen og konsekvensvurdering.  Områdets mange 
funksjoner som offentlig trafikkareal, parkering, kollektivløsninger, tilkomst til småbåthavn og hotell 
og andre servicetilbud stiller krav til gode løsninger.   I samråd med kommunen er det bestemt at 
søndre rundkjøring reguleres tilbake til der den ligger i dag. Reguleringsplan må derfor vise dette. 

6.3.24 Trafikkforhold 

Det må vurderes hvilke trafikale konsekvenser nye tiltak får i området, om dette påvirker 
bruksmønster for avkjørsler, trafikkretninger mv. Slike vurderinger utføres i samarbeid med St. 
vegvesen, jfr. St.vv sine håndbøker for utforming. 

Forhold som må vurderes i KU: 

� trafikkavvikling,  
� kapasitet  
� trafikksikkerhet  
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Veg og trafikkarealer må tilrettelegges /planlegges slik at de ivaretar krav til tilkomst for hotell, gode 
ferdselssoner, parkeringsanlegg, løsninger buss og taxi. Det skal settes fokus på myke trafikanters 
ferdsel og opphold og krav om universell utforming i området. 

Det er forutsatt at eksisterende parkeringsplass på Gruset skal opprettholdes, og evt. utvides.  
Kommunens parkeringsutredning for Egersund legges til grunn for disse vurderingene.  Viser her 
både til enkelt utredninger og til revidert kommuneplan. Parkeringsbehov for hotellet må vurderes i 
forhold til de funksjoner og antall rom som prosjekteres.   

6.3.25 Parkeringsforhold/kapasitet  

Forhold som må vurderes i KU: 

Det skal vurderes to alternativ til parkeringsløsninger for hotellet: 

� parkering på egen tomt eller  
� samlokalisering med offentlig parkering i parkeringshus på Gruset 

Forhold som må vurderes i KU: 

6.3.26 Trafikkplan / vegutforming 

Blir vurdert under kap. 6.3.24. 
 

Forhold som må vurderes i KU: 

6.3.27 Avkjørsler og kryss  

Blir vurdert under kap. 6.3.24. 

Forhold som må vurderes i KU: 

6.3.28 Trafikksikkerhet 

Blir vurdert under kap. 6.3.24. 

Universell utforming må ivaretas i planleggingen, både når det gjelder hotellbygg, trafikkarealer og 
andre utearealer for allmenn tilgjengelighet.  TEK 10 må i varetas. Det må avsettes tilstrekkelig areal 
til handicap-parkeringsplasser.  Alle bygg for publikum og utearealer for allmennheten skal ha særlige 
krav til universell utforming.   Sikkerhet og tilfredsstillende belysning med ledemarkering må også 
vurderes  som del av utformingen. 

6.3.29 Universell utforming 

Forhold som må vurderes i KU: 
 
Universelt utformet løsning må vises i forholde til  

� parkeringsordninger 
� tilkomst til, – og arrangement i fb. m bruk av kollektivmiddel 
� tilkomst til hotell  
� tilkomst til utearealer  
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Det må som del av konsekvensutredningen gjennomføres en vurdering av midlertidig ordning for 
trafikk og parkering i anleggsperioden. Dette må termineres i forhold til utbyggingsrekkefølgen 
mellom parkering, hotell, brygge/promenade, oppstillingsplass for buss og taxi m.v. Her kan det 
således være snakk om flere ulike løsninger alt etter hva som bygges ut. Det som må løses i 
reguleringsplansammenheng  er den trafikale situasjonen  under bygging av parkeringshus. Dette 
anses som den mest krevende byggeperioden. Her må en samtidig se nærmere på rekkefølgekrav 
mellom utbygging anleggsdelene. 

6.3.30   Midlertidig løsning, trafikk og parkering under anlegg 

 

Næringsområder og bedrifter omfattes ikke av kommunal renovasjon. Det må derfor legges til rette 
ordning både for midlertidig oppbevaring, lagring,  transport og videre behandling ev. med sortering 
som del av løsningen. Hotellvirksomheten må håndtere disse løsningene lokalt. Dette setter krav til 
romkapasitet, presseutstyr osv og til kjøring. For videre behandling overlates vanligvis dette til 
entreprenører inne bransjen. 

6.3.31   Renovasjon  

Forhold som må vurderes i KU: 
� Løsningen må utredes i forhold til behov, kapasitet og praktisk løsning/ transport. 

 

6.4. Vedlegg 
 

1) Prosessbeskrivelse 
2) Oppstartsannonse 
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Egersund  

Del 1  Arkitektur - bystruktur og bygningstypologi 
 
Fakta: 
Egersund er en kystby på sørvestlandet, i Eigersund Kommune, i Rogaland fylke.  
I 2011 er innbyggertallet 14346( SSB – 1.1.2011) med 10749 boende  i bykjernen. 
Egersund har en av de bedre naturlige havner i Norge, og har vært en viktig hamn siden vikingtida. 
Byen er blant Norges største fiskerihavner målt i kvantum ilandført fisk. 
Industrien i området er for det meste relatert til sjø og det maritime element. 
 
Stedsutvikling: 
I begynnelsen var både nøkkelindustri og bosteder 
konsentrert i det innerste havneområdet rundt 
bykjernen. Etter som tiden forandret seg, og behovet  
for mer industrielt areal ble påtrengende, har ny og mer 
plasskrevende  industri spredd seg utover fra det indre 
havneområdet  til det ytre havnebassenget.  
 
Bykjernen er hovedsaklig stedet der de fleste innbyggere 
i kommunen bor, mens de viktige, større 
nøkkelbedriftene er flyttet lenger ut fra sentrum. 
 
Skala / volum 
 
Bo- og leveskala:   
Egersund innerste bykjerne kan en i skalasamanheng  
grovt definere som å være i en bo og leveskala  der hus, 
bygninger, gater og kaisystem er tilpasset og bygget etter 
en fortidens menneskelige bruksmønster, fysiske behov 
og tradisjon. Eksempel her kan være boliger i  den eldre 
bydelen, bryggesystem og sjøbuer.   
 
Byen har ekspandert ut fra den indre bykjernen, med 
sjøhusene i front. Dette har fortsatt bakover med 
homogene boliger og mindre konsentrerte leilighetshus 
med høgder frå 2 til 5 etasjer. Byen har vokst hovedsaklig på de flate arealene i daldragene i området 
med moderate stigningsforhold, og fortsatt oppover åssidene der det har vært hensiktsmessig i 
forhold til utsikt, stigning og naturlig forlengelse av gateløpene.  
Karakteren på gatene forandrar seg frå rette, kvadratiske løp til slyngande løp slik at ein har ivaretatt 
fornuftige stigningar på gatene i terrenget. Bygninger er plassert etter gatevegane.  
 
Hele tiden er bo- og leveskalaen ivaretatt 
og en har unngått større høyhus som 
hadde stukket seg ut markant i bybildet. 
Dette har skapt et jevnt mylder med 
bygninger i mer eller mindre samme skala. 
En finner derfor at offentlege bygninger 
som kirke, skoler og rådhus, er forholdvis  
anonyme og ikke tydelig markerte i 
bybiletet. 
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Skalamessige unntak ser en noen steder i byen der større, tidligere industribygg og nyere handelshus 
har ivaretatt funksjoner  som for eksempel kjøpesenter og sosiale areaner for utstillinger, cafe og 
museumsdrift. Andre byggverk som markerer seg i  bybiletet, er dei lange båtgarasjane på vestsida av 
den indre bukta.  
 
 Bygg/ anlegg: Egersunds industri er et produkt av 
moderne tids rasjonalisering av arbeidsmetoder og 
drift, der større volum og automatisert maskineri er 
utviklet for å effektivisere handel og økonomi. 
Nærheten byen har til kystlei og Nordsjøen har 
gjort  byen til en naturleg deltager i 
produktutvikling og  handel innanfor olje-, fiske- og 
skipsindustri. 
 
I forhold til bo- og leveskalaen har  industriskalaen 
som en del av den naturlige arbeidsutviklingen 
skapt kontraster i bybildet i form av større kaier, 
høyere fabrikkbygg med til hørende siloer og 
tanksystem. Denne skalaen har ekspandert seg på vestsiden av den innerste vågen og vestover mot 
det ytre havnesystemet der en har hatt større areal og plass til å sette opp større bygg og anlegg.  
 
På grunn av de landskapslige  haugformasjonene og sjøflaten inntil Egersund får en likevel et visuelt 
skille imellom den mindre boskalaen og den store industriskalaen, selv om områdene ligger 
forholdsvis nær hverandre i avstand og det er mulig å se høye industribyggverk fra sentrum. 
 
Bygningstyper 
 
Hustypen en finner i sentrum av Egersund er i hovedsak en blanding av trehus som har hentet 
inspirasjon fra de mest kjende stilene innen historisme, Jugend, klassisisme, funksjonalisme samt 
nasjonalromantikk.  

 
De forskjellige stilartene går ut fra sentrumskjernen med den gamle historistiske  trehusbebyggelsen 
med sjøhusene i front mot sjø, og fordeler seg  opp over i byhistorien med forskjellige etapper på sitt 
område helt fram til moderne tid.  
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En finner også stilbrudd på opprinnelige stiltyper, for eksempel der behovet for mer plass har ført til 
påbygg i en helt annen stilart. Eksempel her kan være Grand hotell oppført i drage og sveitserstil 
rundt 1870, som fikk et funksjonalistisk påbygg i murverk på 30-talet og et siste påbygg på 2000 talet 
med en moderne blanda, populært kalla pluralistisk byggestil.  
 

 
Industribygg 
 
I kontrast til de tradisjonelle treverkssjøhusene i sjøfront med opp til 3 etasjer og menneskelig 
etasjehøyde , ser en også de nyere og funksjonelle industribyggene. De er kvadratisk bygget med stål 
bjelker og dragere i kombinasjon med murverk og er som regel kledd med strukturerte stålplater.  
Bygga har en industriell formålnyttig innvendig høyde som gir plass til at en kan bruke maskinelt 
utstyr som truck’er og traverskraner til lossing på lastebiler og større skip som ligger til kai.  
 
Bygningsretninger - forhold 
Egersund har en bykjerne som er konsentrert på østsiden av den indre havnen og oppover Lundeåna. 
I fra bykjernen fordeler boliger seg langs etter daldragene mot sør og nord. Det en ser ved å studere 
bybiletet er hvordan de fleste bygningene i sjøfronten  er orientert 90 grader imot formen på den 
indre havnen. De eldste sjøhusene står med gavleveggen mot sjø, noe som hadde praktisk betydning 
i forhold til lasting og lossing. Nyere konstruksjons- og losseprinsipp har ført til at industribygninger 
og lager også har langsiden mot sjø. Bygningene lenger bak har enten retning etter elven (Lundeåna) 
eller etter gateveiene sine retninger i terrenget. Se skisse: 
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Bystruktur                                                                                                                                                   
Bykjernen er konsentrert på østsiden av den indre havna og langs ved Lundeåna.  Fra kjernen er 
boliger lokalisert langs etter daldraget fra sør mot nordøst.  Sjøhusa er av historiske grunner orientert 
praktisk med gavlveggen mot fjorden. Nyere kostruksjons- og losseprinsipp har ført til at 
industribygninger og lager også har langsiden mot sjø.                                                                        
Bygningene lenger bak har orientering etter elv og gateløp.  Mindre avskjermede byrom finner en i 
disse smågatene. Mylderet i gatemønster stammer trolig fra den opprinnelige  ”middelalderbyen”  på 
”Hauen”, mens kvartalsstrukturen kom etter de store bybrannene på 1800-talet da det ble innført en 
kvadratisk struktur med større og bredere by og gaterom på tidligere trange gater og smau.                                               
Store og åpne byrom finner en ved Araneset og torget nord og øst for kirken, over Lundeåna mot 
Ekunda amfi og Gruset, mens de største gate-alle´er  er til dømes Johan Feyers gate, Lerviksbakken 
og Bøckmannsgate.  

Konklusjon bystruktur og bygningstypologi  
 
� Offentlige og sosiale arenaer har vokst frem som en del byens utvikling. Dette må videreføres 

med nye uterom og promenader inn i vår tids bebyggelse. 
 

� Nyere bygningers volum og skala må ikke sprenge den målestokk som preger byens samlete 
bebyggelse. Likevel må det være slik at visse typer bygg ikles den monumentalitet og skala som 
bygningen fortjener og som er riktig i den sammenheng det funksjonelt og arkitektonisk står i. 
Det må legges vekt på at Egersund også skal preges av vår tids arkitektur men uten å skjule sitt 
opphav og kulturhistoriske arv. 

 
� Materialbruk må avspeile byens bygningskulturhistoriske sammenheng men settes inn i en 

moderne tid.  Jfr kommuneplanbest.§ 2.2-3dje ledd  
 

� Byen har en kvadratisk gatestruktur i nyere tids bykjerne men også et gate-mønster innrettet 
etter eldre tids myldrestruktur. Bygninger i front er i hovedsak orientert mot fjord og våg enten 
langsgående eller i lamellstruktur. Selv om dette ikke karakteriserer bebyggelsen nord for 
Lundeåna i samme grad, er likevel sjøhusstilen med lameller mot våg typisk for Egersunds 
bygningstypologi. Denne byggemåten bryter ned volumer samtidig som det gir en fleksibel 
innordning og luft og gløtt mellom bygningene. 

 
� Bygninger på og ved Gruset må underordne seg de omtalte siktlinjer A og B. 
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Del 2 Utnytting og arealforståelse 

Tomtearealet som er valgt ut til utbygging har visse krav i forhold til: 

• Hensyn til siktlinjer. 

Det er sett som en forutsetning at siktaksen mellom brua ved jernbanestasjonen og ned Eieåna mot 
kirken, samt at siktaksen fra nordligste rundkjøring ved Gruset og ut mot Lindøya blir ivaretatt på en 
god måte. Plasseringa av en ny bygning må derfor gjøres nøyaktig og riktig slik at den ikke stenger for 
sikten i desse akseromma. 

• Hensynet til offentlige sosiale arenaer (feks. Strandpromenade). 

Det må legges til rette for en offentlig tilgjengelighet langs med sjøfronten fra kirka, via Gruset og opp 
mot Eieåna. Det er derfor viktig å få til gode kvalitets uteområde i og rundt et nybygg som får en 
sentral plassering i bybildet. Området må også være universelt utformet for både gående og syklende, 
samtidig som det må dekke de forskjellige trafikkanters krav og behov til plass og oversiktlighet.  Det 
må være nok areal til å kunne stoppe opp, møtes og passere hverandre på. Dagens båtanlegg må også 
ha rom til å kunne opprettholde sin aktivitet i sjøfronten. 

• Eksisterende vei situasjon i øst. 

En må ta hensyn til eksisterende vei situasjon mot øst slik at den blir forbedret og implementert som  
del i en ny og fornuftig arealplan på Gruset. Her må det også tas hensyn til plassering av et nytt 
hotellbygg, behovet for god trafikal kommunikasjon til parkeringsarealet på Gruset, samt offentlig og 
privat buss og taxitrafikk. En kan forvente en viss justering av eksisterende vei med hensyn til bredde 
og kjøreretning.   

• Etablerte hovedretninger mot sjø. 

Bygningene i Egersund sentrum har som beskrevet i vedlegget ”Bystruktur og bygningstypologi”, et 
etablert retningsmønster i mot fjorden og den indre vågen. Det må være rom for tolkning da det i den 
totale bygningsmassen finnes variasjoner og forskjeller. En ny bygning må forholde seg til disse 
retningene og strukturene slik at den er med på å forsterke bygningmessige rytme og rom i bybildet.   

• Parkeringsareal.  

Eigersund Kommune har sett krav til antall nødvendige parkeringsplasser som det må være plass til på 
Gruset. Dette for å kunne dekke behovet fra besøkende, turister, de som jobber i sentrum og behovet 
til et nybygg. Det bør her belyses forskjellige alternativ på hvordan dette kan arrangeres uten at det 
går ut over sikten mot sjøen eller hensynet til offentlig til gjengelighet. 

• Bygningstypologi. 

Bygningsmassen i Egersund består av en blanding av stilarter der flere stilarter er representert. 
Størrelse, farge og materialvalg på hus og bygninger foruten om de større offentlige bygg og 
kjøpesenter, er jevnt over ganske likt, noe som gjør at de i det store bildet fremstår som en homogen 
masse. Som bakteppe til boskalaen ligger de volumiøse industri bygga på vestsiden av vågen. 

Et nybygg bør være med på å visuelt forsterke rytmen i by bildet slik at den er med på å definere og 
tydeliggjøre bygninger og de åpne byrom sine retninger og kvaliteter yterligere.  
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Utnytting og arealforståelse 
 
Tomtearealet som er valgt til utbygging har visse krav i forhold til: 
 

Hensyn til siktlinjer. 
 

Hensyn til offentlige sosiale arenaer (for eksempel strandpromenade) 
 

Eksisterende veisituasjon. 
 

Etablerte hovedretninger mot sjø. 
 

Parkeringsareal. 
 

bygningstypologi 
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Hotellet 

Konseptet for hotellet bygger på det som ble beskrevet i rapporten om typologi og bebyggelse. Den 
viser til viktige punkt i byens oppbygning og utvikling blant annet ut fra:  

� relasjon til sjø og fjord 
� boliglokalisering/arbeidssted. 
� Byggstørrelser. 
� Bygningstype. 
� Bystruktur. 

Av dette kan en lese og få en pekepinn på  hvordan Egersund har vokst fram og utviklet seg til den 
byen den er i dag.  
 
En ny bygningsmasse bør spille på lag med eksisterende bygningsmiljø i Egersund, uten å 
nødvendigvis kopiere den gamle byggeskikken.  Nye bygg bør avspeile Egersund by sin rytme, skala, 
karakteristikk og historie på en ny og innovativ måte.  Her må det være rom for å tolke båe nåtid og 
fortid.  Hovedretninger mot sjøfront, samt typologien og skalaen som byen per i dag representerer 
må ivaretas/ tolkes på en kvalitativ god måte.  
 

Rytme: 

Konseptet bygger på forståelse av hva en rytme i et bybilde er: En størrelse som forandrer seg i takt 
med endret behov, ønske, kapasitet og nødvendighet. Praktisk og funksjonell rytme. 

Det som har styrt uttrykket og forandringen på byen er hvordan den har måttet forholdt seg til klare 
avgrensninger med hensyn til begrensa plass, topografisk lokalisering, påvirkninger i form av bla. 
bybranner (som har  ført til regulering og justering av gater fra trange smau til bredere alleer i 
firkantmønster) samt nye og andre behov. 

Noe er allerede etablert, et areal og volum er satt som en må forholde seg til. Hvordan få til et nytt, 
bedre areal i forhold til dette? Skal en velge å flytte ut av kjernen eller skal en bygge om på det en 
har?  

En får i slike tilfeller krysninger, nye bygninger og stiler ved siden av de gamle, rett og slett rytmiske 
sammensetninger av  bygninger som speiler av samtiden de er bygget i. Dette gir en by i tiden med 
en lesbar historie der alle deler av historiefortellingen blir synlig og like viktig.  

Bygningsvolum: 

Selve bygningen er bygd opp etter dette konseptet. Bygget sin form med lamellstruktur bygger på  
forståelsen av rytme og retningsforhold i de tradisjonelle husa i sjøfronten. Størrelsen på en 
lamellenhet reflekterer de praktiske mål (l og b) som er formålstjenlig med en hotellfløy. Antall 
enheter med lameller avspeiler behovet samt arealets  begrensning i forhold til de omkringliggende 
situasjoner.  

Horisontalt  i bygget er det lagt inn en skive over første og andre etasje, som knytter 
bygningskroppene sine funksjoner i sammen på tvers av lamellene. Skiven er rent visuelt et tydelig 
element som kutter seg inn i bygglamellene og som på den måte gjenspeiler en nødvendig 
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sammenheng, funksjon og forandring.                                                                                                                     
Det er tenkt at lamellkroppene og skiven skal være moderne og funksjonelle oppbygd med 
materialer som speiler av både samtiden  og byen på en god måte.  

 

Bygningsvolumets plassering i byrommet gir den ingen direkte kontakt med omkringliggende 
bygninger. Den vil få en tydelig fremtoning i bybildet på en god og medspillende måte der den vil 
være med på å forsterke de forskjellige byrom sine kvaliteter og retninger, samtidig som den vil gi 
Egersund en ny rytme i bybildet.   

Offentligheten er gitt gode vilkår i og med at det er laget rom for en gjennomgående kanal og 
promenade som følger sjøfronten. Denne kanalen deler hotellarealet i to og skaper en kunstig øy 
som den ene lamellen strekker seg ut på. Dette forsterker  bygningens kontakt med sjøfront og 
promenade samtidig som det tilfører promenaden en ekstra rytme og kvalitet.  

Gruset: 

Gruset er et åpent areal i sentrum som ligger imot sjøen i den indre Vågen. Dette er opprinnelig et 
utfylt område laget av overskuddsmasser fra den tida Fayance-fabrikken var i drift (Ekunda-senteret). 
Her ble det også satt opp mindre lagerskur i forbindelse med fabrikken. I nyere tid har Gruset hatt 
funksjon som parkeringsareal og som plass for kollektiv buss-/ taxitransport samt turistinformasjon. I 
tillegg er den lokale småbåthavnen etablert langs ved sjøkanten. 

Gruset er i hovedsak det arealet der en ønsker at et nytt hotellbygg skal plasseres. Arealet skal 
fremdeles ivareta funksjonen som et kollektivt knutepunkt i sentrum og være en plass der turister, 
besøkende og folk som arbeider i sentrum kan parkere, puste ut og orientere seg.  

Hotellet er derfor nøyaktig plassert opp i det nordvestre hjørnet av området ut over sjøflaten. En har 
ved dette tatt hensyn til de bestemte siktakser i byen slik at en tar minst mulig av siktforholda fra 
broa ved jernbanen og mot kirka samt fra første rundkøyring  ved Gruset og utover mot Lindøya og 
Lindøygapet.  

 

Side 251 av 501



Side 252 av 501



Egersund  
 
sol og skugge studie—kl.0900 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.des 
 

Side 253 av 501



Egersund 
 
sol og skugge studie kl.1200 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.des 
 

Side 254 av 501



Egersund  
 
sol og skugge studie kl.2000 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasjon 
sett frå sør. 
30.des 
 

Side 255 av 501



Illustrasjon viser hotellkonseptet med parkeringshus, turistinfo/ taxi/ busstasjon/ båthavn i fugleperspektiv fra sørvest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser hotellkonseptet i fugleperspektiv fra nordvest. 
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Illustrasjon viser hotellkonseptet med båthavn, parkeringshus, turistinfo/ taxi/ busstasjon og holdeplass i fra sør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon fra vestsida av indre Vågen ved fabrikkanlegg 
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Illustrasjon viser parkeringshus, turistinfo/ taxi/ busstasjon og holdeplass i fugleperpektiv fra sør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon fra sørøst i fugleperspektiv. 
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Illustrasjon viser P-hus, sjø, båtanlegg og hotellkonsept fra RV sett fra Eikunda amfi (nytt parkeringshus med topp kote 3,50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Illustrasjon viser sikten over P-hus  mot sjø og båtanlegg  i hodehøyde fra RV (nytt parkeringshus med topp kote 3,50)  
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Illustrasjon viser sikt over  Gruset parkering alt. B (topp kote parkeringshus kote 3,50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser samme situasjon over alt B lenger mot nord. 
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Illustrasjon viser sikt mot kirken sett fra nordligste rundkjøring Gruset over alt. B (topp kote parkeringshus kote 3,50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser  situasjon sett fra nord i fugleperspektiv  over alt B mot sentrum. 
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Illustrasjon viser hotellkonsept, parkeringshus, turistinfo/ taxi/ busstasjon og holdeplass i fugleperpektiv fra nordøst . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon med siktlinje ut mot Lindøya i menneskehøyde ved første rundkjøring i nordligste del av Gruset. 
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Illustrasjon viser Hotellkonseptets hovedinngang, parkeringshus, og deler av båthavn i fugleperspektiv fra øst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon fra nordøst i fugleperspektiv. 
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Illustrasjon viser hotellkonsept og uteområde med båtanlegg og promenade, trapp og sittetribune samt busstopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser samme situasjon  vridd mer mot sørvest. 
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Illustrasjon viser hotellkonsept fra nordvest fra båt i havnivå . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon fra nord i fugleperspektiv. 
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Illustrasjon viser hotellkonsept med båthavn i mot sentrum  fra nordvest ved fritidsbåtgarasjeanlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon fra vest i fugleperspektiv. 
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Illustrasjon viser gjennomgående kanal med promenadedekke i den ene hotell-lamellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser situasjon sett fra nord mellom parkeringshus og hotell med vei, busstopp og fortau.  

Side 267 av 501



Illustrasjon viser parkeringshus, turistinfo/ taxi/ busstasjon og holdeplass i rett ovenfra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrasjon viser siktlinje/ akse fra broen ved jernbanestasjonen og nedover mot kirken i sentrum. 
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Grunnundersøkelse ved Gruset – Eigersund kommune 

1 

 

Sammendrag 

I forbindelse med planlagt utbygging av et parkeringshus og hotell ved Gruset, 

Eigersund kommune, har det blitt gjort prøvetaking av grunnen på området der det 

er prosjektert bygging av parkeringshus. Dette arealet er i dag benyttet som 

parkeringsplass, og det er fare for forurensing siden massene i hovedsak består av 

produksjonsavfall etter den tidligere driften av Eigersund fajanse.  

Det ble grav to prøvepunkt ned til 2,5 – 3 meter under overflaten, og blandprøver av 

massene prøve tatt hver meter nedover i massene. Analysene av de forskjellige 

prøvene viser noe høye konsentrasjoner av bly, kobber og sink, samt høyere 

konsentrasjoner av PAH forbindelser enn det som blir regnet som ideelt. 

Visuelt kan det sees en stor mengde potteskår, en del aske og også leire som helt 

klart stammer ifra fabrikken. Av disse bestanddelene av massene er det asken som 

sannsynligvis kan medføre størst grad av forurensing. 

Siden graden av forurensing er innen for tilstandsklasse 3 for alle undersøkte 

parameter, og det resipienten for eventuell avrenning ifra området ikke regnes som 

verneverdig resipient, vil det ikke være nødvendig med spesielle tiltak under selve 

utgravingen av de forurensede massen og eventuell oppføring av parkeringshuset. 

Massene som fjernes ifra området blir klassifisert som lett forurensede masser, og 

må behandles deretter, og kan ikke deponeres fritt. Massene har et lavt innhold av 

organiske stoff og organiske miljøgifter, og har dessuten igjennom en 

utlekkingstest blitt bekreftet å ha et forholdsvis lavt utlekk av metaller. Dermed kan 

massene klassifiseres som inerte, og kan deponeres på deponier godkjent for 

mottak av slike masser. 
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1. INNLEDNING 
I forbindelse med planlagt oppføring av et parkeringshus ved «Gruset» i Eigersund, er det 
utført en miljøundersøkelse av grunnen ved arealet som blir planlagt utgrav ved 
utbyggingen. Området som planlegges utbygd er en gammel avfalls fylling ifra en 
fajansefabrikk i Eigersund, og dermed er det fare for at massene i fyllingen kan være 
forurenset med både organiske og metalliske miljøgifter. Fyllingen er i dag planert med 
rene masser og asfaltert og blir benyttet som parkeringsplass, og fyllmassene er dermed 
ikke synlige. Ved utbyggingen av parkeringshuset vil det bli gravd 2-3 meter ned i 
massen, og fyllingen blir dermed i høy grad påvirket. 

Problemstillingen rundt undersøkelsen er både å fastslå mulige miljømessige problem 
knyttet til selve utbyggingen, og også hvordan selve massene kan håndteres etter 
utgravingen. Graden av forurensning av massene som blir utgravd vil avgjøre hvordan de 
kan håndteres. 

Det ble valgt å ta prøver ved to forskjellige prøvepunkt på arealet som skal utgraves. Ved 
de to prøvepunktene ble det gravd ned til ca. 3 meter under dagens bakke nivå, og det 
ble tatt blandprøver av massene ifra overflaten og ned til 1 meter, ifra 1 meter til 2 meter, 
og ifra massene under 2 meter. Prøvene ble tatt ved at det ble gravd ut et hull ned i 
massene med gravemaskin. Prøvepunkt 1 ble plassert i den nordøstre delen av 
parkeringsplassen (GPS: N 58° 27.263', E 6° 0.163'), og det ble her gravd ned til ca. 3 
meter under overflaten. Prøvepunkt 2 ble plassert i den sør-vestre enden av 
parkeringsplassene (GPS: N 58° 27.229', E 6° 0.133), og det ble her grav nedover inntil 
bunnen av hullet ble fylt med sjøvann. Dette inntraff ved ca. 2,5 meter. 

Metall analysen samt tørrstoff og innhold av organisk stoff ble analysert hos det 
akkrediterte analyselaboratoriet Hardanger Miljøsenter AS, mens PCB-7, PAH-16 og olje 
ble analysert hos analyselaboratoriet Als Laboratory Group Norway AS. Prøvene som ble 
innhentet ble homogenisert før analyse og behandlet som en blandprøve som er 
representativ for det aktuelle sjiktet i massene ved dette prøvepunktet. 

Oversikt over posisjonene til de to prøvepunktene ved Gruset er avmerket på kartskissen i 
figur 1.  

Vurderingen av forurensningsgraden i grunnen er gjort utifra KLIF veileder TA 2553 – 
2009. Det er i denne veilederen fastsatt grenseverdier for en rekke miljøgifter slik at 
tilstanden av massene kan fastslåes utfra sammenligning med grensene som er satt. Et 
utdrag av oversikt over grenseverdier er presentert i tabell 1. Alle verdiene er oppgitt 
basert på tørr jord prøve. Ved konsentrasjoner av miljøgifter over intervallet for høyeste 
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grenseverdi (Svært forurenset) er massene å regne som farlig avfall. Analyseresultatene 
for prøvene som er innhentet er vist i vedlegg 1. 

 

TTabell 1. Tilstandsklasser for forurenset grunn som jord/sand prøvene i denne 
undersøkelsen har blitt klassifisert i henhold til utdrag ifra KLIF publikasjon TA-2553-
2009. Alle konsentrasjoner er oppgitt som mg/Kg tørr prøve. 

Tilstandsklasse / Stoff I II  III  IV  V  
Grunnstoff Meget god God  Moderat  Dårlig  Svært dårlig  
Arsen  < 8 8 - 20 20 - 50 50 - 600 600 - 1000  
Bly  < 60 60 - 100  100 - 300 300 - 700  700 - 2500  
Kadmium  < 1,5 1,5 - 10  10 - 15 15 - 30  30 - 1000  
Kobber  < 100 100 - 200  200 - 1000  1000 - 8500 8500 - 25000  
Krom (III)  < 50 50 - 200  200 - 500 500 - 2800 2800 - 25000 
Kvikksølv  < 1 1 - 2 2- 4 4- 10 10 – 1000 
Nikkel  < 60 60 - 135 135 - 200  200 - 1200  1200 - 2500  
Sink  < 200  200 -500 500 - 1000 1000 - 5000 5000 - 25000  
Organiske miljøgifter 
Benzo(a)pyren  < 0,1 0,1 – 0,5 0,5 - 5 5 - 15 15 - 100  
PAH-16  < 2 2 - 8 8 - 50 50 - 150 150 – 2500 
PCB-7  < 0,01 0,01 – 0,5 0,5 - 1 1 - 5 5 - 50 
Alifater C8-C10 < 10 ≤ 10 10 – 40 40 - 50 50 - 20000 
Alifater C10 – C12 < 50 50 – 60 60 – 130 130 - 300 300 – 20000 
Alifater C12 – C35 < 100 100 - 300 300 - 600 600 - 2000 2000 – 20000 
Bensen < 0,01 0,01 – 0,015 0,015 – 0,04 0,04 – 0,05 0,05 - 1000 
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FFigur 1. Oversiktskart over den undersøkte lokaliteten «Gruset», Eigersund. Total 2 
prøvepunkt ble undersøkt på lokaliteten. 

 

2. VURDERING AV ANALYSERESULTAT 
Den tenkte utbyggingen medfører utgraving av mulig forurensede masser, og bygging på 
det mulig forurensede området. Problemstillingen er dermed hvordan de utgravde 
massene må håndteres, og om det må gjøres tiltak ved bygget som skal oppføres.  
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Det ble tatt seks prøver av massene på området. Nøyaktig oversikt over prøvepunktene er 
vist i figur 1. Prøvene som har blitt tatt representerer stikkprøver av det totale området. 
Det er likevel grunn til å tro at prøvene gir et representativt bilde av forurensings 
situasjonen for masseprøvene, siden prøvene som har blitt analysert for miljøgifter er 
blandprøver der det ble hentet inn ca. 2 kilo prøver ifra hvert prøvepunkt / sjikt som 
prøven representerer. 

Analyseresultatene er presentert i vedlegg 1, men tabell 2 viser tilstandsklassene for de 
forskjellige analyserte parameterne i henhold til grenseverdier ifra KLIF.  

De innsamlede prøvene var alle ganske tørre, men en tørrstoff prosent opp mot 90 % for 
5 av 6 prøver. Det ble målt innhold av organiske stoff ved hjelp av en TOC analyse, og der 
ble det funnet at alle masse-prøvene hadde et innhold av organisk stoff i underkant av 3 
%. Massene består altså i all hovedsak av uorganiske stoff. 

Det var ingen lukt av massene, og dette er i seg selv et godt tegn. Det var en tydelig 
sjiktning i massene, med store mengder knust keramikk innblandet i massene. Bilder av 
massene er vist i figur 2. De øverste 30 cm av massene er ren sand, mens massene 
nedover til minst 3 meter består av det som ser ut som fyllmasser ifra fajansefabrikken 
som tidligere var i drift i Eigersund.  

Figur 3 viser deler av massene i mere detalj. Sjiktene i massene bestod av vekselvis 
potteskår, ubrent leire, sand og en svart masse som kan være aske. Der var også noe jern 
skrap i massene, men dette var en liten del av de totale massene. Det var ingen større 
gjenstander i massene, som stein eller metall gjenstander, men keramikk gjenstandene 
kunne være opp mot tallerken størrelse. Bestanddelen av fyllmassene virker helt klart å 
stamme i stor grad direkte ifra fajansefabrikken. Asken kan stamme ifra ovnene som ble 
benyttet til å brenne leir artiklene som ble produsert, og vil i så fall mest sannsynlig bestå 
av ren aske ifra ved, men kan også stamme ifra kull, noe som vil medføre høyere grad av 
forurensing. Det er for øvrig ingen grunn til å tro at leiren eller potteskårene skal være en 
vesentlig kilde til forurensing i massene. 

Tabell 2 viser at massene er forurenset igjennom hele profilen på 2,5 meter. 
Forurensingen består av både tungmetaller og PAH forbindelser, men i liten grad olje. Det 
var ikke påviselige mengder av PCB forbindelser. Den påviste metall forurensingen bestod 
av i hovedsak av bly, sink og kobber. Dette er metaller som sannsynligvis stammer ifra 
asken i massene. For de organiske miljøgiftene var det et noe høyt PAH nivå for enkelte 
deler av massene med tilstandsklasse 2 for en del av massene, men det var kun massene 
ved prøvepunkt 1, 1-2 meter som lå innenfor tilstandsklasse 3. Det var noe høyere 
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konsentrasjon av benso(a)pyren enn det ideelle for massene ved prøvepunkt 1, 1-3 
meter. For øvrig var benso(a)pyren konsentrasjonen for massene innenfor beste 
tilstandsklasse. Ved fullstendig forbrenning av et materiale vil det i ganske liten grad 
foreligge PAH forbindelser i aske, og dette er nok også grunnen til at det faktiske PAH 
nivået i de undersøkte massene ikke er så høye som man kunne tro ved første øyekast. 

Den påviste mengden av olje i massene var innenfor det som regnes som et normalt 
bakgrunnsnivå. 

 

22.1 Tiltak i forbindelse med forurensing i massene 
Det er noe variasjon i massene igjennom de tre meterne med masser som er prøvetatt. 
Ved prøvepunkt 1 er den øverste meteren av massene i forholdsvis liten grad forurenset, 
mens det er økende grad av forurensing nedover i massene, med høyest nivå ved 2-3 
meter dybde. Tilsvarende sees også ved prøvepunkt 2, selv om det her er mindre forskjell 
mellom øverste og nederste delen av massene. 

Ved en utgraving av massene kan de øverste 30-40 cm av massene fjernes som rene 
masser og gjenbrukes til andre formål. Massene under sjiktet med ren sand på toppen 
bør derimot regnes som lett forurenset, og behandles likt. Det vil ikke være praktisk 
mulig å skille mellom mere eller mindre forurensede masser i selve fyllingen. 

I henhold til KLIF veileder TA 2553-2009 er det for grunn med forurensingsnivå innenfor 
maksimum tilstandsklasse 3 ikke behov for risikovurdering av spredning eller 
stedsspesifikke risikovurderinger for helse såfremt dette gjelder sentrumsnære områder 
uten tilstøtende verneverdig resipient. Dette er tilfellet for det aktuelle området ved 
Gruset i Eigersund. Flytting av massene kan dermed gjøres uten at dette medfører 
vesentlig miljø eller helserisiko, men det er klart at de eksponerte forurensede massene 
under og etter utbyggingen bør tildekkes for å forhindre direkte hudkontakt for barn. 
Etter endt utbygging må eventuelle eksponerte forurensede masser tildekkes med rene 
masser på permanent basis (f.eks. ved asfaltering). Ved utbygging som parkeringsanlegg 
vil det være tillatt med fundamentering direkte på masser med forurensingsnivå opp til 
klasse 3.  
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FFigur 2. Prøvepunkt 2. Svarte tapebiter er festet med 1 meters mellomrom på stigen, og 
viser dybden på prøvehullet. 
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FFigur 3. Detaljbilder av massene ved prøvepunkt 1. 
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FFigur 4. Lokalisering av prøvepunkt 2 i den sørvestre enden av parkeringsplassen. 

 

Hoveddelen av forurensing i dette tilfellet er forårsaket av tungmetaller (bly, sink og 
kobber). Dette forenkler håndteringen av forurensingen, siden det ikke vil forekomme 
noen helsemessig farlig avdamping ifra tungmetallforurensing. Eksponeringsproblemene 
ifra slik forurensing er knyttet til enten direkte avrenning eller støving av massene. 
Tildekking for å forhindre støving, samt minimering av avrenning og avrenning til 
resipienten uten matproduksjon vil dermed forhindre helsemessige problemet knyttet til 
metall forurensing. 

PAH forurensede masser er i større grad påvirket av eksponering ifra avdamping, men 
denne eksponeringsveien er begrenset, siden det er kun en av de 6 prøvene som ble tatt 
som viser en forurensningsgrad innenfor klasse 3. Dermed er nok eksponering som følge 
av avdamping et mindre problem i denne sammenheng. 
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Masser med forurensningsgrad 3, kan ikke benyttes i overflaten på parkanlegg. Slike 
masser vil være akseptable i parkområder dersom det blir gjort en tildekking med 1 
meter av rene masser. 

Så lenge masser blir klassifisert som lett forurensede, vil det være begrensninger på 
hvordan oppgravde masser kan håndteres. Massene representeres en forurensingsrisiko 
for rene masser, og de lett forurensede massene ifra Gruset kan dermed ikke håndteres 
fritt som eksempelvis fyllmasser. På grunn av den store andelen potteskår i massene vil  
massen uansett være visuelt skjemmende uten tildekking. 

 

22.2 Behandling/avhending av massene etter utgraving 
Massene som blir gravd ut for å gi plass til parkeringshuset som skal oppføres må regnes 
som lett forurensede masser. Slike masser kan ikke deponeres fritt i naturen, og er 
underlagt krav satt i forurensingsforskriften kapittel 2. I henhold til denne forskriften skal 
det klargjøres en plan for endelig håndtering av de lett forurensede massene. 

I henhold til avfallsforskriften kan massene klassifiseres som inerte dersom innhold av 
TOC er lavere enn 3 %, og en rekke organiske miljøgifter er innenfor satte grenser. I 
tillegg må utlekkingspotensialet for massene kontrolleres opp mot øvre grenser for 
utlekk av metaller/anion som er fastsatt. Grensen med omsyn på TOC og målte organiske 
miljøgifter er overholdt for alle prøvene som ble undersøkt. For å kontrollere om 
utlekkingspotensialet for massene blir overholdt har en blandprøve av de 6 jordprøvene 
blitt tillaget, og en utlekkingstest i henhold til krav i deponiforskriften ble utført. Rapport 
for denne testen er vist i vedlegg 2. Utlekkingspotensialet for massene var innenfor det 
som er satt for inerte masser, og dermed kan massene klassifiseres som inerte masser og 
deponeres på avfallsdeponi godkjent for inert avfall. Dette vil ofte også gjøre deponering 
rimeligere med omsyn på avgifter på avfallsmottak. 

Det er generelt ikke hensiktsmessig å fylle opp avfallsmottak godkjent for ordinært avfall 
(klasse 2 avfall) med lett forurensede masser klassifisert som inert avfall (klasse 3 avfall), 
men dette er en avveining som må gjøres i samråd med miljøvern myndigheter på 
Fylkesmann nivå.  
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33. Konklusjon og oppsummering 
En prøvetaking av massene ved Gruset, Eigersyund har blitt gjort, og det har blitt påvist 
forurensing av sink, kobber, og bly tilsvarende tilstandsklasse 3, samt en prøve av seks 
som er forurenset av PAH forbindelser tilsvarende tilstandsklasse 3. Tatt i betraktning av 
at forurensingen er innenfor klasse 3, og at det ikke vil kunne forekomme noen vesentlig 
avdamping av miljøfarlige stoffer ifra massene, er det ikke noen grunn til å ta 
forhåndsregler ved utgraving av det aktuelle området. Det er heller ikke nødvendig med 
spesiell tiltak knyttet til forurensingen under selve oppføring av bygget på den klargjorte 
tomten. 

Massene som blir gravd ut blir klassifisert som lett forurensede, og kan ikke håndteres 
fritt. Massene har etter analyser og ristetest blitt funnet å kunne klassifiseres som inerte, 
og dermed kan deponeres på avfallsmottak i klasse 3. Massene kan ikke deponeres på 
uforurenset grunn, til tross for at utlakningspotensialet ifra massene synes å være lavt. 
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Vedlegg 1 

Analyse rapport for jordprøven 
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Vedlegg 2 

Utlekkingstest for en blandprøve av jordprøvene 
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Fra: Jerstad Svein Arne
Til: Knut Vikestrand
Kopi: Jespersen Martin Nørman; Traae Eirik
Emne: SV: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund
Dato: 27. mars 2012 16:56:18

Vi har vurdert  om tiltaket vil ha noen effekt i forhold til forholdene i de 2 vassdragene vi
tidligere har gjennomført flomberegninger for.  Tiltaket/ konstruksjonen er ikke lagt inn i
modellen og det er ikke gjennomført beregninger. Vi vurderer ikke behov for å noen
beregninger for å kunne si at tiltaket ikke påvirker flomforholdene i Eieåna og Lundeåna.
Forholdet til strømninger i fjordsystemet  har vi ikke forutsetninger eller mulighet for å ta noen
stilling til.
 
 
Med  hilsen
 
Svein Arne Jerstad
Distriktsingeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 
epost: rs@nve.no eller direkte saj@nve.no
 
Telefon: 38351400 /48006933
 
Web: www.nve.no
 
 
 
 
Fra: Knut Vikestrand [mailto:knut@planvest.no] 
Sendt: 23. mars 2012 18:10
Til: Jerstad Svein Arne
Emne: VS: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund
 
Hei.
Vi er spent på deres vurderinger. KU arbeidet går mot slutten og vi har ikke hørt så mye fra
dere ang. strømningsforholdene  utenfor Egersund. Har dere gjort noen vurderinger?
Mvh Knut Vikestrand
Fra: Knut Vikestrand 
Sendt: 22. februar 2012 20:21
Til: 'saj@nve.no'
Kopi: Kari Hope (kari.hope@planvest.no)
Emne: Strømningsforhold i fjordsystemet - Gruset, Egersund
 
NVE – Region Sør
v/ Svein Arne Jerstad
 
Hei igjen, viser til samtale tidligere i dag ang. forslag til etablering av hotell ved Gruset,
Egersund og KU/ reguleringsplan i den forbindelse.
 
I flg planprogrammet skal utredningen ha noen faglige meninger om i hvilken grad forslått
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plassering av hotell på Gruset har innvirkninger på strømning i fjordsystemet mellom elvene
Lundeåna og Eieåna. Det skal ikke fylles i fjorden.
Hotellet bygges på to platå, der det ene utgjør en liten øy. Begge kaiplatene forankres ved
skråstag og hviler ellers på søyler med d= ca 80 cm. (stag og søyler ca 75 stk. se vedlagt tegning)
Langs kaikantene bygges skjørt som stikker ned til ca 0,9 m over kote 0. Disse klees med
vertikalstilte treplanker dim. Ca 300x300 c/c 600. som når ned til kote 0,1 ca. og som
skråskjeres i nedre kant. I mellom disse blir det åpning på 30 cm slik at vannet kan strømme
uhindret.
 
I tillegg til dette vil det være et alternativ til parkering der det foreslås å bygge garasje i
hotellets underetg. (Se snitt vedl. Tegning) Med dekke på ca kote +0,1. Dvs konstruksjonen vil
stikke ned i vannet, men den hviler fortsatt på søyler. (ikke fylling) Et annet alternativ går ut på
at det ikke bygges parkeringsgarasje under hotellet, men alt plasseres i et delvis nedgravd
parkeringshus på Gruset. Begge alternativene (i alt 2 alt.)  konsekvensvurderes.
 
Hotellet hovedetasje (lobby mm) bygges på kt. 3,0, men vi ser det som svært viktig å ivareta
kontakten med sjø og vann og ønsker ikke et høyere nedre kaininvå enn kt. 1,6. Uterommet
som oppstår dels ved og dels under hotellet forbindes så med en strandpromenade på samme
nivå langs småbåthavnen. Uterommet skal være byens rom, og gjennomgående åpent for alle.
Det vil bli adkomst til noen fasiliteter på kainivået, som kiosker kaffe’er o.l. Disse er en da ev
forberedt på å måtte heve etter hvert som havet vil stige i kommende tider.
 
Vi anser NVE som best egnet til slike vurderinger særlig med tanke på endrede
strømningsforhold i fjordsystemet. Vi ber derfor om deres vurderinger til dette i fb med KU.
Siden det er mye offentlig interesse rundt dette prosjektet ber vi om at det skjermes mest
mulig for innsyn.
Vi ser frem til svar fra dere.
 
Med vennlig hilsen
PLAN VEST As
Knut Vikestrand
prosj. leder
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Fra: Jerstad Svein Arne
Til: Torhild Vikanes
Emne: Innspill til oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Gruset - Fv44 mm - GBnr 46/6 og 372

mfl - Eigersund kommune
Dato: 5. januar 2012 13:13:33

Til: Plan Vest AS Stord

Vår ref: 201004552-4

Deres ref:

Innspill til oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Gruset - Fv44
mm - GBnr 46/6 og 372 mfl - Eigersund kommune

Viser til deres melding om oppstart av endring av reguleringsplan for Gruset – Fv44 med
mer i Eigersund kommune.

NVE vil i det videre arbeidet ha fokus på grunnforhold, eventuelle ustabile masser og om
tiltaket vil ha konsekvenser for flomforholdene i Lundeåna og Eieåna. Retnigslinjer
utarbeidet av NVE, 2-2011 Flaum og skredfare i arealplanar gir god veiledning på
hvordan temaene kan utredes i reguleringsplan.

NVE har utarbeidet flomsonekart for Eigersund.

For mer informasjon viser vi til www.nve.no .

Viser også til rapport Havnivåstigning som finnes på www.dsb.no som viser forventet
havnivåstigning og stormflo for den enkelte kommune, og hvilket nivå kommunen har
lagt til grunn i kommuneplanen.. Valg av byggehøyder mot sjø må også vurderes i
forhold til hvilke bølgepåvirkning som kan komme i tillegg til de beregnede
stormfloverdier.

Svein Arne Jerstad
senioringeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 61
E-post: nve@nve.no eller direkte: saj@nve.no
Web: www.nve.no
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-13/2449
Arkivsaksnr.:
12/1641
Journalpostløpenr.:
12/25388

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
179/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles 
lekeplass  - Sandbakkane
  

Sammendrag:
Hellvik Hus har søkt reguleringsendring av eiendom gnr 13 bnr 2449 fra formål lekeplass til 
formål byggeområde for bolig. Begrunnelse for reguleringsendringen oppgis å være at 
eierene av gnr 13 bnr 2442 ønsker å kjøpe aktuelle parsell som tilleggsareal til sin eiendom. 
Det er samtidig opparbeidet en lekeplass sør for Årstadfjellveien 15 og 17 på gnr 13 bnr 174, 
og plasseringen av denne lekeplassen er bedre enn som vist i tomtedelingsplan av 1997.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget vedtas som mindre reguleringsendring.

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt.

1 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012.

2 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense 
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves.

3 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass:

§1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.14.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen
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Andre opplysninger / fakta i saken:

1. Innledning og bakgrunn
Lekeplassen som foreslås flyttet ligger plassert i enden av Årstadfjellveien på gnr 13 bnr 
2449 mellom eksisterende boligbebyggelse.  Feltet er i dag ferdig etablert men lekeplassen 
er ikke bygget. Det viser seg at området som er avsatt til lekeplass ikke egner seg til dette 
formålet på grunn av terreng og store høydeforskjell. Det er inngått avtale med Egersund 
Skog- og Treplantingsselskap som eier gnr 13 bnr 174 om opparbeidelse av lekeplass her,
rett sør for gnr 13 bnr 2442 og 2443. Dette arealet er bedre egnet til lekeplass, og ligger 
direkte knyttet til et større friluftsområde.

Det aktuelle området ligger 
innenfor stiplet sirkel på kartet.
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1  Kommuneplan/kommunedelplan
I gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel er området avsatt til byggeområde for 
bolig og friluftsområde.

2.2  Gjeldende reguleringsplan
Reguleringsplan for Sandbakkane vedtatt i kommunestyret 19.11 1965 viser del av området 
regulert til boligområde.
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Reguleringsplan for Årstadtjødne – Vannbassengene m.m. vedtatt i kommunestyret 
30.01.1984 viser del av området regulert til spesialområde for friluftsområde.

2.4  Tomtedelingsplan
Området utbygd etter tomtedelingsplan vedtatt i formannskapet den  med unntak av 
lekeplass:
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3. VARSEL OM REGULERING

Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 03.09.2012 og annonsert i Dalane Tidende og kommunens 
hjemmeside den xxx med frist for uttalelse 28.09.2012. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Ingen merknad O

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i Sandbakkane,et etablert boligområde vendt mot nord. Selve 
eiendommen gnr 13 bnr 2449, som ønskes som tilleggsareal for gnr 13 bnr 2442 har et areal 
på 123 m². Dette arealet blir karakterisert som lite egnet til felles lekeplass med hensyn til 
beliggenhet og topografi.  Kommunen har satt i gang reguleringsendring for et større område 
av Sandbakkane for å slå sammen flere reguleringsplaner som er mer eller mindre utgått på 
dato, samt få en reguleringsplan som er i trå med dagens situasjon. 

5. PRESENTASJON AV PLANENDRING
Lekeplassen som vist i tomtedelingsplan av 1997 fjernes og formål byggeområde for bolig 
blir gjort gjeldende for gnr 13 bnr 2449. Eksisterende tomtegrenser oppheves mellom gnr 13 
bnr bnr 2442 og 2449 slik at bnr 2449 kan inngå som del av 2442.

Planendringen vil medføre at lekeplassen som vist på tomtedelingsplan vil øke fra 123 m² til 
500 m². 
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6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at dette kan tas som en mindre reguleringsendring og vil at
en er positiv til en slik endring, da dette vil bedre forholdene for barn og unge. Den nye
lokaliseringen er også bedre i forhold til egnethet, sikkerhet og tilgjengelighet.

Rådmannen foreslår derfor følgende:
Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt.

4 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012.

5 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense 
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves.

6 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass:

§1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Universell utforming:

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 mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 avlås med følgende begrunnelse:

………………….

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.14.

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

252072
gnr 13 bnr 174 og 2449 - felles lekeplass - Årstadfjellveien - Sandbakkane 
plankart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.08.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om omreguleringsendring - lekeplass i 
Årstadfjellveien

2 U 03.09.2012

ØGLEND MARIT; 
SØRDAL TOM OVE 
MIKKELSEN; 
SØRDAL CATHRINE; 
SKÅRLAND JAN; 
SKÅRLAND HEGE; 
PEDERSEN LIV TONE 
S; 
PEDERSEN GEIR Ø 
SVANES; 
KARLSEN ASBJØRN; 
JOHANSEN JONE; 
HETLAND RUNE; 
HETLAND CECILIE; 
HELLVIK HUS HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A; 
HAGEN INGHILD; 
GUNDERSEN 
TØNNES; 
GUNDERSEN 
RASMUS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EGERSUND SKOG OG 
TREPLANTNINGSSELS
K; 
DYBING OVE; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 2449 - lekeplass 
Årstadfjellveien

3 I 11.09.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse reguleringsendring gnr. 13 bnr. 2449 -
lekeplass Årstadfjellveien

Side 310 av 501



8

Parter i saken:
            
N DYBING OVE ÅRSTADFJELLVEIEN 

8
4370 EGERSUND

N EGERSUND SKOG OG 
TREPLANTNINGSSELSK

Postboks 558 4379 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N GUNDERSEN RASMUS KRÅKEFJELLVEIEN 2 4370 EGERSUND
N GUNDERSEN TØNNES SKYTTERVEIEN 12 5038 BERGEN
N HAGEN INGHILD ÅRSTADFJELLVEIEN 

12
4370 EGERSUND

N HELLVIK HUS HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N HETLAND CECILIE ÅRSTADFJELLVEIEN 
21

4370 EGERSUND

N HETLAND RUNE ÅRSTADFJELLVEIEN 
21

4370 EGERSUND

N JOHANSEN JONE ÅRSTADFJELLVEIEN 
11

4370 EGERSUND

N KARLSEN ASBJØRN ÅRSTADFJELLVEIEN 
6

4370 EGERSUND

N PEDERSEN GEIR Ø 
SVANES

ÅRSTADFJELLVEIEN 
7

4370 EGERSUND

N PEDERSEN LIV TONE S ÅRSTADFJELLVEIEN 
7

4370 EGERSUND

N SKÅRLAND HEGE ÅRSTADFJELLVEIEN 
15

4370 EGERSUND

N SKÅRLAND JAN ÅRSTADFJELLVEIEN 
15

4370 EGERSUND

N SØRDAL CATHRINE ÅRSTADFJELLVEIEN 
17

4370 EGERSUND

N SØRDAL TOM OVE 
MIKKELSEN

ÅRSTADFJELLVEIEN 
17

4370 EGERSUND

N ØGLEND MARIT AUGLENDSVEIEN 79 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :GBR-60/125, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2267
Journalpostløpenr.:
12/19725

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
180/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 
bnr. 125 - Bjarne Berntsen. 
  

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til fasadeendring / dispensasjon på fiskebruket, ved at det søkes om 
å få bygge en veranda på sjøsiden utenfor loftsetasjen. Det anbefales at søknaden avslås 
ettersom fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler dispensasjon, 
sendes søknaden på høring til berørte statlige og regionale myndigheter før ny behandling. 
Hvis Planteknisk utvalg avslår søknaden, har partene klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom 
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøstyret fattet 07.04.03 vedtak om ikke å ta klage fra Gunnar Berntsen på byggesaks-
sjefens vedtak av 11.03.02 opp til behandling pga at klagefristen var oversittet med 10 
måneder. Vedtaket av 11.03.02 var avslag på søknad om å føre opp sjøbu, med den 
begrunnelse at det ikke forelå godkjent reguleringsplan for området.

23.06.03, sak 153/03, behandlet Miljøstyret klage på avvisningsvedtaket av 07.04.03.  
Miljøstyret ga ikke klager medhold. Fylkesmannen stadfestet 21.05.04 Miljøstyrets vedtak av 
07.04.03.

Andre opplysninger / fakta i saken:
14.01.03 ga byggesakssjefen tillatelse til å føre opp en sjøbu på gnr. 60, bnr. 125.
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Det er nå søkt om tillatelse til fasadeendring og dispensasjon fra formålet i regulerings-
planen. 

I dispensasjonssøknaden datert 21.11.10 skrev Karl Berntsen bl.a. at årsaken til at han 
ønsker en altan var følgende:

 Jeg trenger en ”plattform” til å håndtere fiskeredskapene ved oppheising fra kai og 
båt.

 Ved oppheising av redskaper er det nødvendig med altan for ikke å dra redskapene 
langs veggen, dør og vinduer i 1. etasje.

 Sikring av rømningsvei fra 2. etasje.
 Enklere og sikrere vedlikehold av fasade.
 Bygget vil få en mer helhetlig fasade.

Saksbehandlers vurderinger:
De tre fritidsboligene som ligger nord for bnr. 125 har alle en veranda utenfor loftsetasjen. 
Bnr. 125 er imidlertid regulert til ”Næring – fiskebruk”, mens de tre nærliggende bygningene 
er regulert til fritidsbebyggelse. De som ikke kjenner til reguleringsformålet på de enkelte 
bygninger vil nok oppfatte disse 4 bygningene som å ha samme bruk. De godkjente 
tegningene fra 2003 viser en dør ut mot sjøen i loftsetasjen. Denne døra er også bygget, 
men den må holdes sperret ettersom det ikke er noen veranda eller lignende på utsiden.

I fiskebruket er det et rom i 1. etasje på ca. 40 m2 gulvflate ved siden av båtstøet. Dette 
burde være rikelig med plass til å oppbevare fiskeredskapene for en hobbyfisker. Det stilles 
derfor spørsmål ved behovet for å heise opp fiskeredskapene til loftsetasjen. 

Når det gjelder rømningsforholdene fra loftsetasjen, så skal det her være et stort rom. Fra 
dette rommet er det trapp ned til 1. etasje og derfra dør til terreng. I tillegg er de to vinduene i 
østfasaden store nok til å være rømningsvinduer, forutsatt at de er åpningsvinduer. 
Avstanden fra vinduskarmen til planert terreng er godt under 5 meter. Rømningsforholdene 
er forskriftsmessige allerede i dag. I tillegg har man døren i vestfasaden, der høyden ned til 
kaien er om lag 3 m.

Argumentet om at vedlikeholdet av denne fasaden blir enklere, er reelt, men det er 
uproblematisk å benytte stige og et enkelt stillas slik fasaden er allerede i dag. Med behov for 
maling hvert 5. år, ansees ikke argumentet om enklere vedlikehold som et vektig argument
for å bygge veranda utenfor loftsetasjen. Også ved vedlikehold av yttersiden / undersiden av 
verandaen vil man være avhengig av et enkelt stillas.

Når det gjelder påstanden om at bygget vil få en mer helhetlig fasade dersom man får bygge 
på veranda, så er ikke byggesakssjefen enig i dette. De tre fritidsboligene som er bygget 
nord for denne eiendommen har ikke veranda tvers over hele fasaden, slik det søkes om i 
dette tilfellet. Dersom det skulle anbefales veranda også på bnr. 125, burde den begrenses til 
en om lag 4 m lang veranda sentrert om midten av fasaden. En 4 m lang veranda ville 
tilfredsstille alle argumentene som søker viser til for at han trenger en veranda her. 
Verandaen som er omsøkt, har en bredde på 1,5 m. Dette er en noe bredere veranda enn 
det som bør være nødvendig for å tilfredsstille de grunnene for å få dispensasjon som oppgis 
i søknaden. Dersom det skulle anbefales en veranda her, burde den begrenses til en bredde 
på 1,25 m.

Som ulempe ved å gi en dispensasjon nevnes at bygningen med en veranda her lettere vil 
kunne tas i bruk til andre formål enn det formålet som fremkommer på reguleringsplanen: 
Næring / fiskebruk. En veranda har lite på et fiskebruk å gjøre.

Universell utforming:
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Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon innvilges 
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven 
eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Den omsøkte verandaen må ikke være større enn 4,0 m lang og 1,25 m bred.

Fordeler ved dispensasjon:
1.
2.

Ulemper ved dispensasjon:
1.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

142487
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

148223 Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, fasadeendring gnr. 60 bnr. 125
142489 Situasjonskart

237923
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne Berntsen. Feil på innsendte 
tegninger.

240582 Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - oppdaterte tegninger
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240583 Plantegning
240584 Snittegning
240585 Fasadetegning
251049 Marren Foto.pdf
251075 Reg bestemmelser Marren Øst.pdf
251076 Reg plan Marren Øst.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2010 Karl Berntsen
Søknad om tiltak uten ansvarsrett -
fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

2 U 17.11.2010 Karl Berntsen
Retur uten behandling - Fasadeendring og 
tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Karl Berntsen

3 I 21.11.2010 Karl Berntsen
Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, 
fasadeendring gnr. 60 bnr. 125

4 U 28.06.2011 Karl Berntsen
Vedrørende søknad om fasadeendring og tilbygg 
sjøbu - Gnr. 60, bnr. 125

5 I 19.07.2011 Sigrid Bentsen
Vedr. fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 
125

6 U 29.07.2011 Sigrid Bentsen
Foreløpig svar - Fasadeendring og tilbygg sjøbu, 
gnr. 60 bnr. 125

8 U 11.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen. Feil på innsendte tegninger.

9 I 30.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
oppdaterte tegninger

Parter i saken:
            

Bjarne Berntsen Urhammerveien 33 4375 HELLVIK
TIL Sigrid Berntsen Flåtenveien 20 4375 HELLVIK
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Bjarne Berntsen

Urhammerveien 33
4375 HELLVIK

Vår ref.: 12/19793 / 10/2267 / GBR-60/125, FA-L42 Dato: 11.07.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne Berntsen. Feil på 
innsendte tegninger.

Vi viser til innsendt søknad om fasadeendring og dispensasjon. De fasadetegningene som er 
vedlagt søknaden stemmer ikke med slik bygget fremstår i dag, uten veranda. Tre av 
bygningens fasader er heller ikke oppført i samsvar med gitt tillatelse. Se vedlagte godkjente 
tegninger.

Før vi kan behandle søknaden, må det innsendes tegninger som viser bygget slik det vil se 
ut med veranda. Tegningene må ha et tilfredsstillende faglig nivå.

Med vennlig hilsen

Magne Eikanger
Konsulent

Vedlegg: Kopi av godkjente tegninger fra 2003.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.10.2012
Arkiv: :GBR-60/751, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/6
Journalpostløpenr.:
12/25914

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 06
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
181/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42
  

Sammendrag:
Paula Lovise og Erik Håland søker den 29.06.12 om dispensasjon for oppføring av bod og 
uteplass på eiendom gnr. 60 bnr. 751. Den planlagte boden og uteplassen ligger i et område 
som er regulert både til ”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområde – friluftsområde 
land”. Planenes byggegrenser viser at det aktuelle området ikke er påtenkt nye bygg. 

Tiltakshavers fritidsbolig som er beliggende på naboeiendommen gnr. 60 bnr. 662, har i dag 
et BYA på ca. 70m2. Boden og uteplassens bebygde areal er på 59m2, med et bruksareal 
på ca. 55m2. Fritidsbebyggelsens BYA vil dermed komme på 129m2. Arealet vil dermed 
vesentlig overstige det som er bestemt i reguleringsplanen om at hver fritidsbolig kan ett BYA 
på 60m2 inkl. boder m.m. Den omsøkte boden og uteplassen reguleres av plan vedtatt av 
kommunestyret 08.06.09, mens fritidsbebyggelsen reguleres av plan vedtatt av 
kommunestyret 17.10.01.
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. Gnr. 60 bnr. 36 m.fl. Vassvik, 
vedtatt av kommunestyret 08.06.09. Eiendommen er i planen vist med formål 
”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområder – friluftsområde land”. Videre gjelder 
reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01. 
Eiendommen er i planen vist med formål ”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. 

Planen vedtatt av kommunestyret 08.06.09:

§ 1 Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området.

§ 2 Byggeområder
2.1 Fritidsboliger
På byggeområdene og innenfor de viste byggegrensene kan det oppføres en fritidsbolig på 
hver tomt. 
Bygningsmyndighetene skal ved behandling av saksbehandlingen av tiltak se til at 
bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.m. skal være i 
samsvar med stedlig byggeskikk.

2.3 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha et bebygd areal på inntil 60m2 BYA, inkl. boder m.m., men ekskl. 
parkeringsplasser. 

§ 5 Spesialområder
5.1 Friluftsområde land
Det er ikke tillatt å drive virksomheter eller oppføre bygninger eller anlegg som er til hinder 
for områdets bruk som friluftsområde. 

Planen vedtatt av kommunestyret 17.10.01:

§ Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området. 

§ 3 Byggeområder
3.1 Fritidsbebyggelse område A og B
På byggeområdene og innenfor viste byggegrenser kan oppføres fritidsbebyggelse A, B som 
i prinsippet skal plasseres som vist på planen. 
3.2 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder.
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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 29.06.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Vi har kjøpt hytte på gnr. 60 bnr. 662 og har stor glede av denne og bruker hytten mer eller 
mindre hver helg. Er selvstendig næringsdrivende og det er en fantastisk plass for 
avslapping. 

Vi ønsker mer uteplass, spesielt overbygd, da dette vil skjerme for vær og vind. Kjøpte 
naboeiendommen med tanke på denne uteplassen da det fremgår av reguleringsplanen at 
”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder”. Dette innebærer at jeg ikke har 
plass til ønsket uteplass på vår eksist. eiendom.

Tenker og at dette kan være en god felles samlingsplass for hyttenaboer/velforeningen da 
alle eiendommene har lite uteplass.

Tom Vassvik, gnr. 60 bnr. 36, 743 og 745, har i skriv datert 03.07.12 kommet med 
følgende merknader:

Jeg har noen kommentarer til det omsøkte tiltaket.

1. Jeg er eier av gnr. 60 bnr. 36, Gnr. 60/743. Gnr. 60/745.
2. Jeg mener gnr. 60.746, gnr. 60/747. Gnr. 60/748 og gnr. 60/749 også må få 

nabovarsel da de er naboer/gjenboere. 
3. Ut ifra gjeldende kartutsnitt kan en ikke se hva som skal bygges savner tegninger av 

tiltaket.
4. Forutsetningen for fradelingen av denne tomta fra Egersund kommune var at denne 

tomta skulle sammenføyes med gnr. 60/662
5. Jeg som utbygger av tilgrensende reguleringsplan viser til at vi har strengere 

bestemmelser på bya enn det som du refererer til, vi har maks tillatt bya på 60 m2 
inklusiv boder. Denne søknaden om å få godkjent en utvendig bod utover maks bya 
må ses i en større sammenheng og vist denne søknaden godkjennes så må dette 
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skape likebehandling for oss i den andre reguleringsplanen som er tilgrensende 
naboer.

6. Jeg ser det er behov for ei utvendig bod på hyttene, og har som sagt ingen ting imot 
at naboen får bygge utvendig bod bare alle blir behandlet likt. Og vist denne 
eiendommen får tillatelse til å bygge utvendig bod utover maks bya så må Egersund 
kommune tillate at alle hyttene i den tilstøtende reguleringsplanen også kan bygge 
like store boder/uteplasser som det tillates i denne søknaden, uten at det må søkes 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Søker har i skriv datert 19.07.12 besvart merknadene med følgende:

Svar på naboklage fra Tom Vassvik:
PKT 2. Når det gjelder utsending av nabovarsel har jeg fått opplyst av kommune hvem som 
skal ha nabovarsel.
PKT 3. Dette brevet + tegninger er sendt til Vassvik (sendte tegninger og kart ved tidl 
utsendte rek nabovarsel d. 30.11.11
PKT 4. Håland vil sammenføye når tillatelse for tiltaket blir gitt
PKT 5. Håland vil tilgodese hyttenaboene med at dette skal kunne brukes som felles 
samlingsplass (§ 3.2 i reguleringsplanen – ”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal 
inkl.boder).

Saksbehandlers vurderinger:

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
med tiltaket. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp. nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl – Plan- og bygningsrett 2.utgave del 2, s. 199.

En må for å vite hvilke hensyn som bærer den bestemmelse det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i en tolking av den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og 
bygningslovens § 1.

Søker har begrunnet dispensasjonen med den store gleden en har av fritidsboligen samt et 
ønske om å få mer uteplass, spesielt overbygd siden dette vil skjerme for vær og vind.

Dette er relevante hensyn og fordeler i en dispensasjonssak. En viser til at det etter lovens § 
1-1 er et formål at loven blant annet skal fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte”. Da uteplassen er ment å kunne være en felles samlingsplass for 
fritidsbolignaboer/velforeningen, vil en dispensasjon også være til fordel for andre enn 
tiltakshavers isolerte interesse i saken. Det finnes at plasseringen av uteplassen og boden 
ikke vil ”vesentlig tilsidesette” formålet om bruk av friluftsområder, da friluftsområdene er 
betydelige i forhold til det areal oppføring av boden og uteplassen da. Dette er også forhold 
som kan peke i retning av å gi dispensasjon.

På den annen side er søknaden begrunnet med at en kjøpte naboeiendommen med tanke 
på uteplassen, da det fremgår av reguleringsplanen at ”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd 
areal inkl. boder”. 

En naturlig forståelse av plan- og bygningslovens brede formålangivelse tilsier at en ikke kan 
ta hensyn til økonomiske hensyn for tiltakshaver. Dette vil kunne innebære at en ”kjøper seg 
dispensasjoner” og undergraver hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra. Det 
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fremgår videre av lovens forarbeider – Ot.prp.nr.32 (2007-08) s. 242 og Plan- og 
bygningsrett s. 211 - at en utenom hensyn til fysiske forhold knyttet til tiltakshavers person, 
ikke kan vektlegge spesielle forhold knyttet til tiltakshaver. Med henvisning til § 19-2 (3) kan 
det legges vekt på slike forhold, men dette gjelder som nevnt ikke økonomiske forhold hos 
tiltakshaver. Tiltakshaver må bære risikoen for sin forståelse av de aktuelle 
reguleringsplaner. 

Videre, er det bærende hensyn bak reguleringsplanene, demokratihensyn. Bestemmelsene 
er kommet til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
bestemmelser og planer. Bestemmelsene har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er nøye vurdert. Ett hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter”.

Demokratihensynet står særlig sterkt når det gjelder planbestemmelser, da 
planbestemmelser er mer konkret vurdert enn de mer generelle bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven, se Plan- og bygningsrett s. 205. Dersom planen er relativt ny, vil dette være 
et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da med at problemstillingen om 
dispensasjon er vurdert av politikerne og at hensynet til planens legitimitet tilsier at den ikke 
tilsidesettes. 

Gis det dispensasjon i for stor grad, kan dette undergrave demokratihensynene. Formålet 
bak bestemmelsen kan dermed være ”vesentlig tilsidesatt”. Det er nylig uttalt hos 
Sivilombudsmannen i sak 2011/87 at ”Kommunens dispensasjonspraksis undergravde 
reguleringsplanen. Dersom en kommune ikke lenger ønsker å følge planens bestemmelser, 
skal dette skje gjennom reguleringsendring og ikke gjennom en rekke dispensasjoner”. 
Saken som er henvist vil også ha gyldighet for tilfeller der det bare gis en dispensasjon fra 
plan. Det avgjørende er om hensynene bak bestemmelsen blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Den aktuelle boden og uteplassen fremgår ikke av byggegrensene i planen, noe som tilsier 
at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre vil 
fritidsboligen få en tilhørende arealgrad som vesentlig overstiger det som er vedtatt i planen 
om at fritidsboligen maksimalt kan ha et bebygd areal på 60m2. Dette peker sterkt i retning 
av en ved å gi dispensasjon ”vesentlig tilsidesetter” hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra. 

En dispensasjon i dette tilfellet ville også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre fritidsboligtomter med grunnlag i likhetsprinsippet kan kreve større grad av utnytting for 
sin tomt og utenfor de angitte byggegrensene i planen.

Dersom det har kommet merknader fra naboer, vil dette kunne være en indikasjon på at en 
heller bør gå veien om en reguleringsendring fremfor å gi dispensasjon, se Plan- og 
bygningsrett s. 207. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert av det folkevalgte kommunestyret. I tillegg er det lagt særlig vekt 
på at bestemmelsene i reguleringsplanen er relativt nye og de følger en dispensasjon kan ha 
for de andre fritidsboligene i planen. Det er også vektlagt at det har kommet nabomerknader. 

Konklusjon:
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Det kan ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra Paula Lovise 
og Erik Håland om dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må 
ses i en større sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg avslår søknaden om dispensasjon.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

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 søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og bygningsloven 
§§ 12-4 og 19-2.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

206736
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 751 -

206739 Fasadetegninger
206740 Plantegninger

240130
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 
751

240132 Svar på naboklage - A/S Plan-kon
240133 Merknad til nabovarsel - Tom Vassvik
240134 Situasjonskart
249289 foto av ny bod uteplass.pdf
249290 reguleringsbestemmelser plan 2009.pdf
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249291 reguleringsplan 2001.pdf
249292 reguleringsbestemmelser plan 2001.pdf
249293 reguleringsplan 2009.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.12.2011
Paula Lovise og Erik 
Håland

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

2 U 06.02.2012
Paula Lovise og Erik 
Håland

Foreløpig svarbrev - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

3 I 29.06.2012 A/S PLAn-KON
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og 
uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751

4 I 03.07.2012 Tom Vassvik
Merknader til nabovarsel gnr. 60 bnr. 751 - kopi 
av brev til A/S Plan-kon

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Paula Lovise og Erik 
Håland

Klokkarvegen 12 4360 VARHAUG

Tom Vassvik Vassvikveien 73 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.10.2012
Arkiv: :GBR-5/89, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2172
Journalpostløpenr.:
12/27072

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
182/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. 
Søknad om redusert gebyr.
  
Sammendrag:
Etter at seksjon byggesak under befaring oppdaget at det var oppført en bod uten tillatelse 
nær nabogrensen, ble hjemmelshaver orientert om at dette var søknadspliktig. Torger 
Sandkleiva sendte inn søknad om tillatelse til tiltak, vedlagt erklæring fra aktuell nabo, og det 
ble gitt tillatelse til tiltaket. Samtidig ble det forhåndsvarslet gebyr for ulovlig byggearbeid. 
Hjemmelshaver reagerte ikke på dette forhåndsvarselet. Sommeren 2012 sendte seksjon 
byggesak ut informasjon om at ulovlighetsgebyr var ilagt. Da hjemmelshaver mottok dette 
brevet, søkte han om at gebyret skulle frafalles eller reduseres. 
Rådmannen anbefaler at gebyret opprettholdes.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Det er klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Torger 
Sandkleiva, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid, 
kr 9.282,-, ikke er urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Bygningsmyndighetene var den 26.08.10 på befaring i hytteområdet på Maurholen. Ved 
befaringen ble det registrert en bod på gnr. 5, bnr. 89. Det ble i brev av 25.11.10 til 
hjemmelshaver orientert om søknadsplikt for slike tiltak. 

16.12.10 søkte Torger Sandkleia om tillatelse til tiltaket. Tiltaket gjelder en uisolert lekehytte 
med areal 7 m2. Den står nærmere nabogrensa enn 4 m.

19.01.11 fikk Torger Sandkleiva tillatelse til oppføring av en bod på 7 m2 på gnr. 5, bnr. 89. 
Boden var allerede oppført. I det samme vedtaket ble det forhåndsvarslet et ulovlighetsgebyr 
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på kr. 9.282,-. Tiltakshaver fikk anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
14.02.11.

Etter at det ikke hadde kommet inn merknader fra tiltakshaver i anledning forhåndsvarselet, 
ble det ved brev av 27.06.12 informert om at det ville bli sendt ut faktura med 
ulovlighetsgebyr på kr 9.282,-.

27.07.12 sendte Torger Sandkleiva inn merknader på e-post til brevet av 27.06.12. Brevet 
tolkes som en søknad om redusert / bortfall av gebyret som er ilagt for ulovlig byggearbeid.

I e-posten skriver Sandkleiva at han synes at det er helt urimelig at han må betale et 
ulovlighetsgebyr på kr 9.282,- i denne saken. Han valgte ikke å kommentere gebyret da det 
ble informert om at dette var aktuelt. Grunnen til dette var at han mente at det var en så 
bagatellmessig sak at det ikke ville bli ”satt ut i livet”. Sandkleia skriver også at det burde 
vært en mer presist formulert informasjon han fikk. Han skriver videre at dette er en såkalt 
”COOP laftehytte” på ca. 7 m2, som foreldrene hans satte opp i 2002. Den ble brukt til 
oppbevaring av hagemøbler. Levetiden for slike hytter er rundt 15 år, og den begynner 
allerede å fallere, skriver Sandkleiva. Sandkleiva skriver at det eneste ulovlige ved denne 
hytta, er at den ligger ca. 1,5 m fra nabogrensen. Dersom avstanden hadde vært 4 m, ville 
den vært lovlig, skriver Sandkleiva. Han opplyser videre at da hytta ble satt opp, ble den 
akseptert av naboen. I seinere tid er bygget godkjent og han har betalt kr 2.600,- for 
tillatelsen. 

Sandkleiva mener at dette beløpet er nok i forhold til dette ”skuret”. Han håper at kommunen 
revurderer saken, og dropper eller reduserer ulovlighetsgebyret. Han opplyster videre at han 
ville rive hytta da kommunen begynte med saksbehandlingen. Han lot det imidlertid være da 
faren ba han om å la den stå. Dette angrer han på i dag, for hvis ”prisen” blir det som er 
varslet, er det mye mer enn bygget er verd. 

Saksbehandlers vurderinger:
Ulovligheten i dette tiltaket er at det er oppført nærmere enn 4 m fra nabogrensen. I ettertid 
har nabo skrevet under erklæring om at han aksepterer denne reduserte avstanden. Det er 
ingen bygninger på naboeiendommen i nærheten av dette tiltaket.

Ifølge gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som behandles etter 
medgått tid kr 672,-. Ulovlighetsgebyret på kr 9.282,- tilsvarer arbeid i litt under 14 timer for 1 
saksbehandler. Ved befaring i denne konkret sak deltok byggesakssjef og tre 
saksbehandlere. Fram til byggetillatelse ble gitt delegert den 19.01.11, har man mottatt 3 
skriv fra klager, samt sendt ut 5 brev fra kommunen. Det er også skrevet en politisk sak. Det 
er derfor ingen grunn til å tro at tidsbruken for saksbehandler har vært vesentlig mindre enn 
det fastsatte gebyret for merarbeid ved ulovlig byggearbeid skulle tilsi.

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker 
medfører mer / mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig 
timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 
under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet, skulle 
betale det fastsatte gebyret, ville man måttet heve standardgebyrene for å få dekket 
seksjonens kostnader.

Når det gjelder Sandkleiva sitt ønske om at forhåndsvarselet burde vært klarere i brevet av 
19.01.11, så er ikke saksbehandler enig i at dette er uklart. Det vises til følgende 
formuleringer som er hentet fra brevet av 19.01.11:
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Søknadspliktig bod
Det er søkt om dispensasjon. Vedlagt søknaden foreligger samtykkeerklæring fra eier av 
naboeiendommen gnr. 4 bnr. 120 om 1,5 meter avstand mellom veggliv til bod og 
eiendomsgrense. Søknaden behandles derfor ikke som dispensasjon fra § 29-4 i plan- og 
bygningsloven. En slik lekehytte/bod er imidlertid ikke unntatt søknadsplikt i og med at 
avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter. 

Da søknadspliktig bod er oppført uten tillatelse varsles det om at det kan bli ilagt 
ulovlighetsgebyr på kr. 9.282.- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune. Jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 - 32-10. En ber om Deres 
eventuelle kommentar til bruk av ulovlighetsgebyr innen 14.02.2011.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

2. Da søknadspliktig bod er oppført uten tillatelse varsles det herved om at det kan bli ilagt 
ulovlighetsgebyr på kr. 9.282.- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune. Jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 – 32-10. En ber om Deres 
eventuelle kommentarer til dette innen 14.02.2011. 

Konklusjon
Med henvising til saksframstillingen anbefaler rådmannen at planteknisk utvalg opprettholder 
gebyret.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forhold er ikke 
vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at sett i forhold til den arbeidsmengden som seksjon byggesak 
har hatt i denne saken, halveres gebyret til kr. 4.641,-. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

154094
Tillatelse til tiltak - Bod uten rom for varig opphold på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 -
Torger Sandkleiva, Maurholen - Varsel om pålegg

154595 Godkjent sit.plan og bod
236001 Vedr. bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen
239789 Klage på gebyr - bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen
250082 Reg bestemmelser Maurholen.pdf
250083 Reg plan Maurholen.pdf
250084 Reg plan Maurholen Tittelfelt.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 19.08.2010 147 mottakere... Boder,  Maurholen
2 U 16.09.2010 SANDKLEIVA TORGER Boder på eiendommen gnr. 5 bnr. 89, Maurholen.
3 I 26.09.2010 Torger Sandkleiva Boder på eiendommen gnr.5 bnr.89 Maurholen

4 U 28.09.2010 Torger Sandkleiv
Boder på eiendommen gnr.5 bnr.89 Maurholen -
svar på e-post

6 X 23.11.2010 Situasjonskart fra befaring 20.08.2010

5 U 23.11.2010 Torger Sandkleiv
Foreløpig svar - Boder på eiendommen gnr. 5 
bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen

8 I 26.11.2010 Torger Sandkleiva
Vedr. søknadsplikt for bod og levegg på 
eiendommen gnr.5 bnr.89 Maurholen

7 U 08.12.2010 Torger Sandklev
Vedrørende innsendte opplysninger - Bod og 
levegg på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 - Torger 
Sandkleiva, Maurholen

9 I 16.12.2010 Torger Sandkleiva
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - lekehytte 
(laftehytte), uisolert gnr. 5 bnr. 89 - Torger 
Sandkleiva, Maurholen

10 U 19.01.2011 Torger Sandkleiva
Tillatelse til tiltak - Bod uten rom for varig opphold 
på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 - Torger 
Sandkleiva, Maurholen - Varsel om pålegg

11 X 19.01.2011 Godkjent sit.plan og bod

12 U 27.06.2012 Torger Sandkleiva
Vedr. bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 - Torger 
Sandkleiva, Maurholen

13 I 27.07.2012 Torger Sandkleiva
Klage på gebyr - bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger 
Sandkleiva, Maurholen

Parter i saken:
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TIL Torger Sandkleiva Knatten 6 4355 KVERNALAND
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EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Torger Sandkleiva

Knatten 6
4355 KVERNALAND

Vår ref.: 11/1273 / 10/2172 / GBR-5/89, FA-L42 Dato: 19.01.2011
Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /
E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - Bod uten rom for varig opphold på eiendommen gnr. 5 bnr. 
89 - Torger Sandkleiva, Maurholen - Varsel om pålegg

Saken gjelder:
Bygningsmyndighetene var den 26.08.2010 på befaring i hytteområdet. Ved befaringen ble det 
registrert bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 89. Det ble i brev fra kommunen datert 25.11.2010 
informert om søknadsplikt for boder og lignende. 
Med bakgrunn i dette er den 16.12.2010 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 
20-2. Søknaden gjelder oppføring av uisolert lekehytte (laftehytte) med areal 7 m2 nærmere 
nabogrense enn 4 meter.

Naboer er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Søknaden ble mottatt den 17.12.2010 og behandles etter plan- og bygningsloven av 2010.

Gjeldende plangrunnlag:
Kommuneplan
Egersund kommune, Kommuneplan 2007-2018, Kommuneplan for kystdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer.

Reguleringsplan
For området gjelder Reguleringsplan for Maurholen, Eigersund kommune med tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vedtatt av kommunestyret den 1986. Omsøkt areal er i planen regulert 
til byggeområde for hytte.

Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD:
Saksnummer Vedtaksdato
027/11 Byggesakssjefen delegert 19.01.2011
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Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått den foreliggende søknaden uten ansvarsrett. Boden er 
plassert nærmere nabogrense enn 4 meter og er derfor søknadspliktig. Det er i 
reguleringsbestemmelsene ikke angitt særskilte bestemmelser om boder.

Søknadspliktig bod
Det er søkt om dispensasjon. Vedlagt søknaden foreligger samtykkeerklæring fra eier av 
naboeiendommen gnr. 4 bnr. 120 om 1,5 meter avstand mellom veggliv til bod og
eiendomsgrense. Søknaden behandles derfor ikke som dispensasjon fra § 29-4 i plan- og 
bygningsloven. En slik lekehytte/bod er imidlertid ikke unntatt søknadsplikt i og med at 
avstand til nabogrense er mindre enn 4 meter.

Da søknadspliktig bod er oppført uten tillatelse varsles det om at det kan bli ilagt 
ulovlighetsgebyr på kr. 9.282.- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune. Jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 - 32-10. En ber om Deres 
eventuelle kommentar til bruk av ulovlighetsgebyr innen 14.02.2011.

Opplysninger om boden. 
I søknaden opplyses det om at omsøkte bod/lekehytte er oppført i 1998 med et areal på 7m2. 
Det er innlevert foto av boden og situasjonsplan. Det er ikke innlevert målsatte tegninger av 
boden. Det opplyses om at boden brukes som lekehytte. Søknaden er behandlet under 
denne forutsetning og at boden ikke benyttes til rom for varig opphold (beboelse). 

Plassering og størrelse
I følge våre kartopplysninger er avstand mellom bodens takutstikk og naboeiendomsgrense 
ca. 1,3 meter. I følge foto er det noe takutstikk på boden. Det forutsettes at bodens 
plassering er i samsvar med naboerklæring om 1,5 meter avstand fra veggliv til grense til 
eiendommen gnr. 4 bnr. 120.
I henhold til byggesaksforskriften § 4-1 a) skal avstand til annen bygning på eiendommen 
ikke være mindre enn 1 meter. Målt på innlevert situasjonsplan er avstanden ca. 1 meter. 
Plassering av boden godkjennes under forutsetning av at avstanden mellom takutstikkene til 
bod og hytte er 1,0 meter. 
Ut i fra innlevert foto vurderes det at gesimshøyde og mønehøyde er innenfor høyder for 
mindre frittliggende bygninger gitt i  byggesaksforskriften § 4-1 a) (maks mønehøyde 3.0 
meter/gesimshøyde 2,5 meter). 
Det opplyses om at bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at tiltaket er utført i samsvar 
med tillatelsen.

Ut fra dette kan søknad om tillatelse til tiltak godkjennes.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 97.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Boden er ulovlig oppført da den ikke er søkt om og tillatelse ikke er gitt før boden ble 
bygget.

2. Da søknadspliktig bod er oppført uten tillatelse varsles det herved om at det kan bli ilagt 
ulovlighetsgebyr på kr. 9.282.- i henhold til forskrift om plan- og byggesaksgebyrer i 
Eigersund kommune. Jamfør plan- og bygningsloven §§ 32-1 – 32-10. En ber om Deres 
eventuelle kommentarer til dette innen 14.02.2011. 

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. Bod/lekestue med areal 7,0 m2 godkjennes med høyder og form slik som vist på foto.
3. Bodens plassering godkjennes under forutsetning av at avstand til naboeiendom gnr. 4 

bnr. 120 er minimum 1,5 meter og at avstand mellom takutstikk til bod og hytte er 
minimum 1 meter.

4. Boden må ikke benyttes til rom for varig opphold.
5. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

Brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 99. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 34.2.

6. De godkjente tegninger/foto og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
kommunen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av byggemeldingen, godkjent tegninger/foto og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

2600 1 2600 Torger Sandkleiva

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg: Plan- og bygningsloven Kapittel 32 Ulovlighetsoppfølging

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Torger Sandkleiva

Knatten 6
4355 KVERNALAND

Vår ref.: 12/18518 / 10/2172 / GBR-5/89, FA-L42 Dato: 27.06.2012

Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedr. bod på eiendommen gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen

Viser til vedtak i sak BMD-027/11 av 19.01.11 om tillatelse til bod og der De ble varslet om 
bruk av ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-. Det er ikke mottatt kommentar til bruk av 
ulovlighetsgebyr.

Byggesakssjefen har nøye vurdert sakens faktiske forhold og dokumenter men har 
konkludert med at tiltaket ble oppført uten at nødvendig tillatelse var gitt. 
Da søknadspliktig bod er oppført uten tillatelse ilegges De et ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-
for det ekstra arbeid kommunen har hatt med forholdet og i henhold til gebyrregulativet for 
plan- og byggesaker, jamfør kapittel 3.5.h i gebyrforskriften. 

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Behandling av 
ulovlig 
byggearbeid

9282 1 9282 Torger Sandkleiv

Sum 9.282,-

Regning for gebyr vil bli ettersendt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg:
Kopi av utsnitt av gebyrregulativet
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________________________________________________________________ 

Fra:  torger 
Sendt: 27.07.2012 
Til:  tina.toennessen.myklebust@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: Klage-sak 
________________________________________________________________ 

----- Original Message -----
From: torger 
To: anne.greibrok@eigersund.kommune.no 
Sent: Wednesday, July 04, 2012 5:47 PM
Subject: Deres ref. 12/18518/10/2172/GRB-5/89, FA-L42

Jeg viser til telefonsamtale den 24/7-12 der vi ble enige om at jeg videresendte denne mailen til deg siden 
Anne Greibrok har sluttet i jobben.

Vedr. bod på eiendommen gnr.5 bnr.89
Jeg synes det er helt urimelig å måtte betale et ulovlighetsgebyr på 9282,- i denne saken.
Jeg valgte å ikke kommentere gebyret da det ble informert om at dette kunne bli aktuelt. 
Grunnen til det var at jeg mente dette var en så bagatellmessig sak at det ikke ville bli "satt ut i livet".
Det burde også vært mer presist formulert i informasjonen jeg fikk.
Dette er ei såkalt "coop laftehytte" på ca 7m2 som foreldrene mine satte opp i 2002. Den blir brukt til 
oppbevaring av hagemøbler.
Levetiden til slike hytter reknes for rundt 15 år. Den begynner allerede å fallere.
Det eneste ulovlige med denne hytta er at den står 1,5 meter fra naboen (Ole Skadberg)
Hadde avstanden vært 4 meter ville dette vært fullt lovlig.
Da hytta ble satt opp, ble det akseptert av Skadberg. Nå i seinere tid er nabovarsel og bygg godkjent, og 
2600,- er betalt til dere i saksomkostninger.
Dette mener jeg har kostet mer enn nok i forhold til verdien på "skuret"
Håper dere revurderer saken, og dropper eller reduserer ulovlighets-gebyret.
PS. Dette er ei hytte som foreldrene mine satte opp, og har blitt ei såkalt "arvesynd" for meg.
Jeg ville rive hytta da dere begynte saksbehandlingen. Men lot det være da min gamle far ba om å la den 
stå.
Dette angrer jeg selvfølglig på nå. For hvis prisen blir dette, er det langt mer enn det bygget er verd.
Vennlig Hilsen
Torger Sandkleiva
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.10.2012
Arkiv: :GBR-13/1226, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/1555
Journalpostløpenr.:
12/27025

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
183/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Klage på behandlingsgebyr.
  
Sammendrag:
Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag har klaget på vedtaket i Planteknisk utvalg fra 28.08.12, 
der de ikke fikk medhold i søknaden om redusert gebyr. Det anbefales at klager ikke gis 
medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget tar klagen til følge, stopper saken 
der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis Planteknisk utvalg ikke tar saken til 
følge, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, mottatt 
25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, 
opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

17.03.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-049/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er 
oppført, jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4.

Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-
Faktura vil bli ettersendt.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med 
§ 29-4.

30.08.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-137/11 Vedtak:

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for
ulovlig byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen 
inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold.

2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets 
vedtak i sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager 
gis ikke medhold.

3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.

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.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i PTU ble sendt ut til partene ved brev av 07.09.12. 

25.09.12 mottok Eigersund kommune et udatert brev med klage på vedtaket fra Kjetil 
Bentsen og Gøril H. Florvaag. I klagen skriver de at ifølge Fylkesmannen skal straffegebyr 
gjenspeile kommunens reelle behandlingsutgifter. Da dette gebyret ble ilagt, kan klagerne 
ikke se at arbeidsmengden skulle tilsvare utgiftene. 

Klagerne skriver igjen at det er urimelig at de skal ilegges et ulovlighetsgebyr for et loftsvindu 
der de hadde søkt informasjon i plan- og bygningsloven når det gjelder spørsmålet om 
tiltaket var søknadspliktig. De siterer fra plan- og bygningslovens bestemmelser om 
søknadsplikt og tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. De siterer også fra kommunens 
hjemmeside. 

Fylkesmannen har en innvending når det gjelder sprossene på vinduet, skriver klager. Om 
ønskelig kan disse fjernes. Hele klagen finnes som vedlegg til saksforelegget.

Som det fremkommer i vedtaket av 28.08.12, er det kun størrelsen på gebyret som det er 
klagerett på. Det er ikke klagerett på spørsmålet om tiltaket var søknadspliktig eller ikke, jf. 
formulering i brev fra Fylkesmannen i Rogaland, 20.06.12, side 2, første avsnitt under ”Klage 
på ilagt gebyr”. Av den grunn ansees ingen som motpart i saken, jf. forvaltningslovens § 33 
tredje ledd. Klagen er derfor ikke oversendt til andre for kommentar.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken. Klagen er kommet inn innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Som Fylkesmannen påpeker i sitt brev av 20.06.12, skal ulovlighetsgebyret dekke 
kommunens merutgifter i forbindelse med saksbehandlingen av ulovlige tiltak. 

Ifølge gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som behandles etter 
medgått tid kr 672,-. Ulovlighetsgebyret på kr 9.282,- tilsvarer arbeid i litt under 14 timer for 1 
saksbehandler. Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på
gjennomsnittlig ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om 
noen saker medfører mer / mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en 
nøyaktig timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker 
skulle betale under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn 
gjennomsnittet, skulle betale det fastsatte gebyret, ville man måttet heve standardgebyrene 
for å få dekket seksjonens kostnader.

Fram til og med første gang denne saken ble behandlet politisk, i Miljøutvalget 15.02.11, 
hadde man mottatt 5 brev eller e-poster fra nabo og fra klager, samt sendt ut 3 brev fra 
kommunen, i tillegg til å skrive en politisk sak. Det er derfor ingen grunn til å tro at tidsbruken 
for saksbehandler har vært vesentlig mindre enn det det fastsatte gebyret for merarbeid ved 
ulovlig byggearbeid skulle tilsi.

Det anbefales at klager ikke gis medhold, ved at størrelsen på gebyret opprettholdes. 

Konklusjon:
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at planteknisk utvalg 
opprettholder sitt tidligere vedtak og at klagen avslås.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr eller bortfall av gebyr vil gi tilsvarende mindre inntekter for Eigersund 
kommune. Dette faktum er ikke vektlagt i saksforelegget.

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 Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, mottatt 
25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder følgende 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Klager gis medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, oppheves, ved at 
ulovlighetsgebyret frafalles.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

238377
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Ny vurdering av 
gebyr.

243910
Oversendelse av vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr for fasadeendring gnr.13 
bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

246385
Klage på vedtak 115/12 fra planteknisk utvalgs møte 28.08.12 - fasadeendring 
gnr.13 bnr. 1226

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.07.2010 Akram Abehesht og Klage på ulovlig innstallert vindu - Raunveien 11
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Hassan Afraz

2 U 30.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

3 I 03.08.2010 Akram Abehesht
Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

4 U 05.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedrørende fasadeendring - gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

5 I 17.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedr. fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

6 U 18.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Ber om kommentarer - fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226, Raunveien 11

7 I 19.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Kommentar til klage

8 I 23.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Opprettholdelse av klage

10 X 07.01.2011 Situasjonskart

11 I 06.02.2011
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage vedr. - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

13 X 22.02.2011 Byggetillatelse gnr.13 bnr. 1226 - Raunveien 9
12 X 22.02.2011 Byggetillatelse Raunveien 11 gnr.13 bnr. 1226

15 X 25.02.2011
Utsnitt av opprinnelige godkjente tegninger 
Raunveien 11

16 X 25.02.2011 Situasjonskart med mål
17 X 25.02.2011 Godkjent situasjonskart datert 03.12.74
18 X 01.03.2011 Fasade- og plantegninger Raunveien 9

19 U 22.03.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak -
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11

20 X 23.03.2011 Godkjent tegning/foto

21 I 03.04.2011 Akram Abehesht
Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 -
Raunveien 11

22 I 12.04.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, Raunveien 11

24 U 15.06.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11. Merknader til klage fra nabo.

25 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klagebehandling - Fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

26 I 10.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.13 bnr.1226

27 I 20.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 -
Raunveien 11

29 U 07.09.2012
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av vedtak - Søknad om 
nedsettelse av gebyr for fasadeendring gnr.13 
bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

30 I 25.09.2012
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak 115/12 fra planteknisk utvalgs 
møte 28.08.12 - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226

Parter i saken:
            
N Akram Abehesht og 

Hassan Afraz
Raunveien 9 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Kjetil Bentsen og Gøril Raunveien 11 4370 EGERSUND
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Helene Florvaag
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.07.2012
Arkiv: :GBR-13/1226, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/1555
Journalpostløpenr.:
12/20083

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
115/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

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

Sammendrag:
Fylkesmannen har stadfestet vedtaket i Miljøstyret 17.03.11, men ber om at kommunen 
vurderer ilagt ulovlighetsgebyr på ny. Det anbefales at denne nye gjennomgangen ikke 
resulterer i at ilagt gebyr endres.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket som gjelder 
størrelsen på ulovlighetsgebyret.

Rådmannens forslag til vedtak 16.07.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et søknadspliktig tiltak, samt at ilagt 
ulovlighetsgebyr ikke var åpenbart urimelig. Ilagt ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

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 
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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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.03.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-049/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert saken og funnet at tiltaket kan godkjennes som det er 
oppført, jamfør plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-4.

Da tiltaket er utført uten gyldig byggetillatelse, påløper ulovlighetsgebyr på kr. 9.282,-
Faktura vil bli ettersendt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 sammenholdt med 
§ 29-4.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-137/11 Vedtak:

1) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra tiltakshaver Kjetil Bentsen på ilagt gebyr for 
ulovlig byggearbeid på eiendommen gnr. 13 bnr. 1226 sak M-049/11, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. Klagen 
inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. 
Klager gis ikke medhold.

2) Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra nabo Akram Abehesht på miljøutvalgets 
vedtak i sak  M-049/11, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
inneholder vesentlige nye merknader som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Klager 
gis ikke medhold.

3) Klagene oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

4) Innkreving av gebyr utsettes i påvente av endelig vedtak i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. Gebyrregulativ for 
plan- og byggesaker for Eigersund kommune 2011, §§ 7 og 8.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at Miljøutvalget ikke tok klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag til følge, ble 
klagen sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. Ved brev av 20.06.12 
vedtar Fylkesmannen å stadfeste kommunens vedtak av 17.03.11, men slik at henvisningen 
til plan- og bygningslovens § 29-4 utgår. Samtidig oppfordrer Fylkesmannen kommunen til å 
vurdere gebyrspørsmålet på ny ut fra de merknadene som fremkommer i Fylkesmannens 
brev.

I brevet skriver Fylkesmannen bl.a. at Bentsen og Florvaag i sin klage viste til at de hadde 
sjekket kommunens hjemmeside og tolket reglene slik at innsetting av loftsvindu ikke ville 
falle inn under plan- og bygningslovens § 20-3, ettersom det ikke dreide seg om en vesentlig 
fasadeendring. Fylkesmannen viser også til at klagerne mente at gebyret var ugyldig, da de 
ikke var varslet særskilt om at ulovlighetsgebyret ble vedtatt, og at de heller ikke hadde 
mottatt noe skriftlig forhåndsvarsel om dette.

Fylkesmannen skriver videre:

Saksbehandlers vurderinger:
Spørsmålene her blir:

1. Var innsettingen av vinduet søknadspliktig eller ikke?
2. Dersom det var søknadspliktig, var da ilagt ulovlighetsgebyr urimelig høyt?

Søknadsplikt?
I plan- og bygningsloven § 20-3 står det følgende om hvilke tiltak som ikke er 
søknadspliktige:
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§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

       For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom 
disse er i samsvar med plan: 

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan 
brukes til beboelse 

b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsområder 

c) mindre tiltak i eksisterende byggverk 

d) mindre tiltak utendørs 

e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring 
av fasade til tidligere dokumentert utførelse 

f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten. 

I veiledningen til saksbehandlingsforskriften § 4-1 står det bl.a. følgende:
Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til 
stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne 
gjennomgå mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være 
endret.
Derimot vil mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke/stilart ha 
vesentlig betydning for deres eksteriørkarakter. Like tiltak, eksempelvis innsetting av 
vinduer, vil således kunne være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av 
hvilken type bygning som berøres av tiltaket.

Det at denne fasaden ikke hadde vindu før det nye vinduet ble sett inn, taler for at det her 
gjelder en fasadeendring som fører til at bygningens karakter endres. Formuleringen i 
veiledningen taler mot at denne endringen medførte at bygningens karakter ble endret. 
Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunen har tatt stilling til tiltaket og konkludert med 
at arbeidene var søknadspliktige. Fylkesmannens kommentar om at kommunen har lagt til 
grunn at bygningens karakter ikke endres ved tiltaket må skyldes en inkurie. Tiltaket er 
søknadspliktig fasadeendring.

Ut fra en samlet vurdering, konkluderer saksbehandler at det faktum at den aktuelle fasaden 
ikke hadde vindu tidligere teller sterkere enn formuleringen i veiledningen, og at tiltaket 
dermed var søknadspliktig.

Kommunens beslutning om tiltaket var søknadspliktig eller ikke er det ikke klagerett på, 
ettersom dette er en prosessledende beslutning, ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 
bestemmelser.

Urimelig gebyr?
Det er ikke klagerett på et gebyr som er fastsatt med hjemmel i kommunens gebyrregulativ, 
men det er anledning å søke om redusert gebyr. I denne sammenheng vurderes Bentsen / 
Forvaag sitt brev som en søknad om redusert gebyr.

Det er de samlede gebyrene som ikke skal overstige kommunenes nødvendige kostnader til 
sektoren. Dersom man skulle hatt en ”100 % rettferdig” gebyrordning for byggesakene, skulle 
gebyret vært basert på timepris og medgått tid. Med dagens ordning har man ”gjennomsnitts-
priser” på gebyrene. Det vil si at noen kompliserte saker får et rimeligere gebyr enn det de 
ville fått dersom man la tidsforbruket til grunn, mens de enkle sakene får et høyere gebyr enn 
det man ville fått dersom man la tidsforbruket til grunn.
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I denne saken gjelder søknaden om redusert gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. I 
vedtaket kalles dette ”ulovlighetsgebyr”. 

”Ulovlighetsgebyret” er et gebyr som ilegges i den grad kommunen har merarbeid i 
forbindelse med at det avdekkes at for eksempel søknadspliktig tiltak er gjennomført uten at 
det er søkt om og gitt tillatelse. I dette tilfellet hadde kommunen arbeid med saken før det ble 
søkt om tillatelse til tiltak. Det er ikke krav om at det skal sendes forhåndsvarsel om ileggelse 
av gebyr for behandling av ulovlig byggearbeid. 

Ut fra en samlet vurdering synes ikke ilagt gebyr å være ”åpenbart urimelig”, som er en 
betingelse for at Planteknisk utvalg skal kunne fastsette et annet gebyr. Søknaden bør ikke 
etterkommes.

Dersom denne søknaden skulle gis medhold, vil det kunne medføre presides i forhold til 
andre som mener at deres sak er så enkel at man ikke kan benytte standardsatsene som er 
vedtatt i gebyrregulativet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Frafall eller reduksjon i gebyret vil gi tilsvarende redusert inntekt for Eigersund kommune. 
Dette faktum er ikke vektlagt i saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Alternativ 1:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade ikke var et søknadspliktig tiltak, samt at ilagt 
ulovlighetsgebyr dermed var uriktig. Ilagt ulovlighetsgebyr frafalles. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

Alternativ 2:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert brevet fra Fylkesmannen, datert 20.06.12 og brevet fra 
Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag, datert 12.04.11, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at innsetting av vindu i aktuell fasade var et søknadspliktig tiltak, men at ilagt 
ulovlighetsgebyr var åpenbart urimelig. Ilagt ulovlighetsgebyr i sak M-049/11, 17.03.11, 
reduseres skjønnsmessig til kr          ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 32-1 til 32-10, og 
gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 og kap. 3.5.h.

Partene har klagerett på den delen av vedtaket som gjelder størrelsen på ulovlighetsgebyret.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
179265 Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Klagebehandling.
237670 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 - Raunveien 11

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage på ulovlig innstallert vindu - Raunveien 11

2 U 30.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

3 I 03.08.2010 Akram Abehesht
Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

4 U 05.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedrørende fasadeendring - gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

5 I 17.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedr. fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

6 U 18.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Ber om kommentarer - fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226, Raunveien 11

7 I 19.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Kommentar til klage

8 I 23.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Opprettholdelse av klage

10 X 07.01.2011 Situasjonskart

11 I 06.02.2011
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage vedr. - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

13 X 22.02.2011 Byggetillatelse gnr.13 bnr. 1226 - Raunveien 9
12 X 22.02.2011 Byggetillatelse Raunveien 11 gnr.13 bnr. 1226

15 X 25.02.2011
Utsnitt av opprinnelige godkjente tegninger 
Raunveien 11
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16 X 25.02.2011 Situasjonskart med mål
17 X 25.02.2011 Godkjent situasjonskart datert 03.12.74
18 X 01.03.2011 Fasade- og plantegninger Raunveien 9

19 U 22.03.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak -
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11

20 X 23.03.2011 Godkjent tegning/foto

21 I 03.04.2011 Akram Abehesht
Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 -
Raunveien 11

22 I 12.04.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, Raunveien 11

24 U 15.06.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen,
Raunveien 11. Merknader til klage fra nabo.

25 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klagebehandling - Fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

26 I 10.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.13 bnr.1226

27 I 20.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 -
Raunveien 11

Parter i saken:
            
N Akram Abehesht og 

Hassan Afraz
Raunveien 9 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Raunveien 11 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag
Raunveien 11
  
4370 EGERSUND

Vår ref.: 10/1555/29/GBR-13/1226, FA-L42 Dato: 07.09.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref. / dato:  /   

Sak: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11
Søker:
Tiltakshaver: Kjetil Bentsen og Gøril Helene Florvaag
Gnr./bnr.: 13/1226//// Adresse:   ,   

Oversendelse av vedtak - Søknad om nedsettelse av gebyr for 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11
  
Fylkesmannen stadfestet i skriv 20.06.12 kommunens vedtak av 17.03.11, første avsnitt, 
men slik at henvisningen til pbl. § 29-4 utgikk. Kommunen ble samtidig bedt om å vurdere 
gebyrspørsmålet på ny.

Saken ble behandlet av planteknisk utvalg i møte den 28.08.12 som sak PTU-115/12. 
Følgende vedtak ble fattet av Planteknisk utvalg:

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:

Side 389 av 501



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.

Klageadgang:
Deler av vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av 
vedtaket. Eventuelle klager sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. 
Vedlagt følger orientering om klageadgangen.

Med hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage på ulovlig innstallert vindu - Raunveien 11

2 U 30.07.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

3 I 03.08.2010 Akram Abehesht
Vedrørende fasadeendring gnr. 13 bnr. 1227 -
Raunveien 11

4 U 05.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedrørende fasadeendring - gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

5 I 17.08.2010
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Vedr. fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, 
Raunveien 11

6 U 18.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Ber om kommentarer - fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226, Raunveien 11

7 I 19.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Kommentar til klage

8 I 23.08.2010
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Opprettholdelse av klage

10 X 07.01.2011 Situasjonskart

11 I 06.02.2011
Akram Abehesht og 
Hassan Afraz

Klage vedr. - fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 -
Kjetil Bentsen, Raunveien 11

13 X 22.02.2011 Byggetillatelse gnr.13 bnr. 1226 - Raunveien 9
12 X 22.02.2011 Byggetillatelse Raunveien 11 gnr.13 bnr. 1226

15 X 25.02.2011
Utsnitt av opprinnelige godkjente tegninger 
Raunveien 11

16 X 25.02.2011 Situasjonskart med mål
17 X 25.02.2011 Godkjent situasjonskart datert 03.12.74Side 390 av 501



18 X 01.03.2011 Fasade- og plantegninger Raunveien 9

19 U 22.03.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak -
Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11

20 X 23.03.2011 Godkjent tegning/foto

21 I 03.04.2011 Akram Abehesht
Erklæring om klage - gnr.13 bnr.1226 -
Raunveien 11

22 I 12.04.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Klage på vedtak om ulovlighetsgebyr ved 
fasadeendring gnr.13 bnr. 1226, Raunveien 11

24 U 15.06.2011
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, 
Raunveien 11. Merknader til klage fra nabo.

25 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klagebehandling - Fasadeendring gnr.13 bnr. 
1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11

26 I 10.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.13 bnr.1226

27 I 20.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak gnr. 13 bnr. 1226 -
Raunveien 11

29 U 07.09.2012
Kjetil Bentsen og Gøril 
Helene Florvaag

Oversendelse av vedtak - Søknad om 
nedsettelse av gebyr for fasadeendring gnr.13 
bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.10.2012
Arkiv: :GBR-49/91, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/929
Journalpostløpenr.:
12/24332

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
184/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag -
søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig 
- gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy
  

Sammendrag:
Miljøutvalget behandlet klage fra Stig Feyling i møte den 17.03.2011, miljøutvalget omgjorde 
vedtaket i tiltakshavers favør. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Rogaland for uttale og nå 
legges saken frem til endelig avgjørelse av Planteknisk utvalg. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
1. Planteknisk utvalg tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 

18.01.10, til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er 
fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Planteknisk utvalg finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 
overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for 
oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med 
følgende begrunnelse:

 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 
Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og § 7
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Eventuell tidligere politisk behandling:
17.03.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
SØLVI EGE (KRF) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+FRP+H+KRF+SP+V):

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring 
av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende 
begrunnelse:

 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. Utvidelsen 
er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny bebyggelse i området

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og vil 
ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Votering:
Eges fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens inntilling.

M-048/11 Vedtak:

3. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

4. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt 
av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for 
oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med 
følgende begrunnelse:

 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området
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 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 
Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune 
for uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, vedtatt av 
kommunestyret 12.11.07. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder – Fritidsboliger/naust.

Aktuelle reguleringsbestemmelser (utdrag):
1.1.1 (byggeområder – fellesbestemmelse): Det kan bare oppføres fritidsboliger (hytter, 
naust, båthus) i det antall og med den plassering som fremgår av plankartet.

1.3.1 (byggeområder for eksisterende fritidsboliger): Eksisterende bygninger inngår i 
planen. Innenfor byggeområdet kan eksisterende bygninger benyttes som henholdsvis 
fritidsbolig, naust eller redskap avhengig om de har benevnelsen N, F eller R. Ved evt. 
oppføring av nybygg eller oppbygging innenfor området til erstatning for eksisterende 
bygning skal dette skje innenfor samme grunnflate og samme byggehøyde som de 
eksisterende bygningene

Plan- og bygningsloven § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å 
avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 29.08.11: 
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Tiltakshaver har i klage av 18.01.10 anført følgende:
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Ansvarlig søker har oppgitt følgende som særlige grunner for at det bør gis dispensasjon:

Saksbehandlers vurderinger:
Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland er negativ til omgjøring av Byggesakssjefens vedtak. 
”Fylkesmannen ser det som viktig at Eigersund kommune legger gjeldende reguleringsplan 
fro Kjeøy til grunn ved behandling av enkeltsaker. Skal det åpnes for dispensasjon, må det 
være på grunnlag av at dispensasjon ikke vil ha negativ innvirkning på strandsoneverdiene i 
planområdet. Det er også avgjørende at det foreligger særskilte grunner for dispensasjon, 
slik at en eventuell dispensasjon ikke danner presedens for lignende saker andre steder i 
planområdet”. 
Rådmannen fremmer miljøutvalgets vedtak av 17.03.11 i tråd med kommunal praksis. 
Det vises for øvrig til saksfremlegg i sak M048/11 møtedato 17.03.11. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 opprettholdes derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

188777
Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg på fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig 
Feyling, Kjeøy

158143
Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 vedrørende søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy

117533
Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 vedrørende søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy

104897
Klage på avslag på søknad om oppføring av naust og tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy

101456 Søknad om oppføring av naust og tilbygg til hytte - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy
65345 Søknad om rammetillatelse tilbygg til hytte - gnr. 49 bnr. 91
65347 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
65349 Søknad om dispensasjon
65351 Kart
65352 Tegninger
251115 Reguleringsplan for Kjeøy og bestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.03.2009 Stig Feyling
Søknad om rammetillatelse tilbygg til hytte - gnr. 
49 bnr. 91

2 U 18.05.2009
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar på søknad om rammetillatelse 
tilbygg til hytte - gnr. 49 bnr. 91

3 U 21.08.2009 Stig Feyling Foreløpig svar -  gnr. 49  bnr. 91 - Kjeøy

4 U 28.12.2009
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Søknad om oppføring av naust og tilbygg til hytte 
- Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy

5 I 18.01.2010 Stig Feyling
Klage på avslag på søknad om oppføring av 
naust og tilbygg til eksisterende fritidsbolig gnr. 
49 bnr. 91, Kjeøy

7 U 16.04.2010
Stig Feyling; 
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Varsel/informasjon om befaring

8 U 29.04.2010 Stig Feyling
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - klage på 
byggesjefens vedtak av 30.12.09

9 I 05.05.2010 Stig Feyling
Erklæring om klage - tilbygg fritidsbolig gnr. 49 
bnr. 91, Kjeøy

10 U 08.07.2010 Stig Feyling
Vedrørende klage i forbindelse med søknad om 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig

11 I 31.01.2011 Stig Feyling
Anmodning om mindre reguleringsendring i 
bestemmelse - Kjeøy

13 U 15.04.2011 Fylkesmannen i Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - Tilbygg 
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Rogaland til fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig Feyling, Kjeøy

14 I 02.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding  vedr. klage tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig Feyling, Kjeøy

15 I 11.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Feilsending byggesak?

16 U 11.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Svar vedr. feilsending byggesak

17 U 12.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttale - Dispensasjon/Tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig Feyling, Kjeøy

18 I 26.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg på 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig Feyling, Kjeøy

Parter i saken:
            
SØK Kristiansen & Selmer-

Olsen AS
Strandgt. 32 4400 FLEKKEFJORD

TIL Stig Feyling Åsta Kongsmorsgt. 23 4044 HAFRSFJORD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.02.2011
Arkiv: :GBR-49/91, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/929
Journalpostløpenr.:
11/4192

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Kristensen Jan Henning
Byggesaksbehandler
51 46 83 26
jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
048/11 Miljøutvalget 17.03.2011

Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 
vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy
  

Sammendrag:
Kristiansen & Selmer-Olsen A/S søkte den 27.03.09, på vegne av tiltakshaver Stig Feyling, om 
rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av naust på ca. 30 m2 BYA, samt oppføring av 
tilbygg på ca. 18 m2 til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 49, bnr. 91 – Kjeøy.
Reguleringsbestemmelser for hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda forutsetter i § 1.3.1. at 
eksisterende fritidsboliger ikke kan utvides i grunnflate og høyde. Nye fritidsboliger kan oppføres 
med BYA inntil 75 m2. Tiltaket forutsatte derfor dispensasjon. 
Søknaden ble avslått av Byggesakssjefen i vedtak av 30.12.09 (sak 429/09), da en anså at det 
ikke forelå tilstrekkelig med særlige grunner for å gi dispensasjon, og at en godkjenning ville 
kunne være med å skape presedens for lignende framtidige saker innenfor nylig vedtatt 
reguleringsplan. 

Tiltakshaver har påklaget Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09, i skriv av 18.01.10, når det 
gjelder tilbygg til fritidsbolig. Avslag på naust er ikke påklaget.

Klagen ble lagt fram for behandling i Miljøutvalget den 28.04.10 (sak 046/10). Miljøutvalget 
valgte her å utsette saken med følgende begrunnelse:
Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy hvor eksisterende 
bygg kan utvides til 75 m2.

Tiltakshaver har i ettertid fremmet forespørsel om mindre vesentlig reguleringsendring. 
Plankontoret har lagt forespørselen frem for Fylkesmannen i Rogaland for å avgjøre om det er 
en mindre vesentlig reguleringsendring eller en vesentlig reguleringsendring. Fylkesmannen i 
Rogaland har i e-post av 15.12.10 konkludert med at saken ikke kan behandles som en mindre 
vesentlig reguleringsendring. Med bakgrunn i dette og etter ønske fra tiltakshaver, legges 
klagen fram for ny behandling i Miljøutvalget.

Søknad er mottatt før ny plan- og bygningslov (plandelen) ble innført den 01.07.09 og søknad / 
klagen behandles av den grunn etter tidligere plan- og bygningslov fra 1985.

Klagen legges fram for behandling etter bestemmelsene i Forvaltningslovens kap. VI.

Saksgang:
Miljøutvalget kan ta klagen til følge og endre eller oppheve Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09, 
eller opprettholde Byggesakssjefens vedtak. Dersom Miljøutvalget opprettholder Byggesakssjefens 
vedtak, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.
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Rådmannens forslag til vedtak 25.02.2011:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan 
tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

17.03.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:
SØLVI EGE (KRF) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+FRP+H+KRF+SP+V):

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av 
tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse:

 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. Utvidelsen er 
innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny bebyggelse i området

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og vil ikke 
bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende 
vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Votering:
Eges fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens inntilling.

M-048/11 Vedtak:

1. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring 
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av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende 
begrunnelse:

 Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

 Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. Utvidelsen 
er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny bebyggelse i området

 Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og vil 
ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
26.04.2010 - Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo:

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til 
følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av 
tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse:

 Mer hensiktsmessig for tiltakshaver
 Ingen innvendinger fra naboer
 Lite synlig ifra sjøen

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende 
vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Trukket før votering.

Side 403 av 501



4

TOVE H. LØYNING (AP) foreslo:
”Saken utsettes med følgende begrunnelse:

 Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy 
hvor eksisterende bygg kan utvides til 75 m2. ”

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

M-046/10 Vedtak:

Saken utsettes med følgende begrunnelse:
 Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy 

hvor eksisterende bygg kan utvides til 75 m2. 

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, vedtatt av 
kommunestyret 12.11.07. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder – Fritidsboliger/naust.

Aktuelle reguleringsbestemmelser (utdrag):
1.1.1 (byggeområder – fellesbestemmelse): Det kan bare oppføres fritidsboliger (hytter, 
naust, båthus) i det antall og med den plassering som fremgår av plankartet.

1.3.1 (byggeområder for eksisterende fritidsboliger): Eksisterende bygninger inngår i 
planen. Innenfor byggeområdet kan eksisterende bygninger benyttes som henholdsvis 
fritidsbolig, naust eller redskap avhengig om de har benevnelsen N, F eller R. Ved evt. 
oppføring av nybygg eller oppbygging innenfor området til erstatning for eksisterende 
bygning skal dette skje innenfor samme grunnflate og samme byggehøyde som de 
eksisterende bygningene.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig krever dispensasjon fra § 1.3.1 i 
reguleringsbestemmelsene, hvor det står at eksisterende bygninger inngår i planen og at ved 
evt. oppføring av nybygg eller ombygging skal dette skje innenfor samme grunnflate og 
samme høyde som eksisterende bygninger. Omsøkte fritidsbolig er søkt utvidet slik at den vil 
ha et bebygd areal på 75 m2. I følge søknaden har fritidsboligen et bebygd areal på 58 m2 pr. 
i dag.

Plan- og bygningsloven § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å 
avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.
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Tiltakshaver har i klage av 18.01.10 anført følgende:
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Ansvarlig søker har oppgitt følgende som særlige grunner for at det bør gis dispensasjon:

Rådmannens vurderinger:
Rådmannen stiller seg bak Byggesakssjefens vurderinger i vedtak av 30.12.09, sak 429/09, 
og gjentar ikke alt dette her. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 følger vedlagt saken. 

Som det fremgår av Byggesakssjefens vurderinger i nevnte vedtak så er den gjeldende 
reguleringsplanen av nyere dato (vedtatt av kommunestyret 12.11.07) og vedtatt etter en 
omfattende reguleringsprosess.  Rådmannen mener at det at det vil være svært uheldig å 
dispensere fra gjeldende reguleringsplan/bestemmelser, da dette vil kunne skape presedens 
for kommende søknader innenfor planen. 

Rådmannen har følgende kommentarer til innkommet merknad:
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I klagen skrives det at det i Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 er oppgitt at søknaden skal 
behandles etter en gammel reguleringsplan. Rådmannen kan ikke se at dette står i nevnte 
vedtak. Det er oppgitt i vedtaket at søknaden behandles etter tidligere plan- og bygningslov, 
da søknaden er mottatt før 01.07.09.

Det stilles videre spørsmålstegn ved noen forhold i reguleringsprosessen. Dette er ikke noe 
en tar stilling til her, men forholder seg til at reguleringsplanen er vedtatt av Kommunestyret 
den 12.11.07.

I klagen er det påpekt at på grunn av at det nå er tilrettelagt for offentlig vann og avløp, så 
bør tilbygget kunne godkjennes. Rådmannen vil nok en gang henvise til at reguleringsplanen 
er vedtatt etter en omfattende prosess, og vil oppfordre tiltakshaver til å se på andre mulige 
løsninger innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

Rådmannen kan for øvrig ikke se at det i klagen er framkommet nye opplysninger, som ikke 
var kjent ved behandling av saken den 30.12.09, og som kan tillegges slik vekt at klagen kan 
tas til følge. 

Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne anbefale Miljøutvalget å ta 
klagen til følge.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. Dette da det ikke er hjemmel til å kreve universell utforming i 
forbindelse med omsøkte tiltak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

Alternative løsninger:
1. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til

følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for 
oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med 
følgende begrunnelse:

 ……………
 ……………

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende 
vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse, 
før endelig vedtak kan fattes.

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

117533
Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 vedrørende søknad 
om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy

104897
Klage på avslag på søknad om oppføring av naust og tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy

65345 Søknad om rammetillatelse tilbygg til hytte - gnr. 49 bnr. 91
65347 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
65349 Søknad om dispensasjon
65351 Kart
65352 Tegninger
101456 Søknad om oppføring av naust og tilbygg til hytte - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy
117601 Reg.plan med bestemmelser Kjeøy.pdf

Parter i saken:
            
SØK Kristiansen & Selmer-

Olsen AS
Strandgt. 32 4400 FLEKKEFJORD

TIL Stig Feyling Åsta Kongsmorsgt. 23 4044 HAFRSFJORD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.04.2010
Arkiv: :GBR-49/91, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/929
Journalpostløpenr.:
10/9959

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Kristensen Jan Henning
Byggesaksbehandler
51 46 83 26
jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
046/10 Miljøutvalget 26.04.2010

Stig Feyling - Klage på Byggesakssjefens vedtak av 
30.12.09 vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til 
eksisterende fritidsbolig - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy

Sammendrag:
Kristiansen & Selmer-Olsen A/S søkte den 27.03.09, på vegne av tiltakshaver Stig Feyling, 
om rammetillatelse for oppføring av naust på ca. 30 m2 BYA, samt oppføring av tilbygg på 
ca. 18 m2 til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 49, bnr. 91 – Kjeøy.
Reguleringsbestemmelser for hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda forutsetter i § 1.3.1. 
at eksisterende fritidsboliger ikke kan utvides i grunnflate og høyde. Nye fritidsboliger kan 
oppføres med BYA inntil 75 kvadratmeter. Tiltaket forutsatte derfor dispensasjon. 
Søknaden ble avslått av Byggesakssjefen i vedtak av 30.12.09 (sak 429/09), da en anså at 
det ikke forelå tilstrekkelig med særlige grunner for å gi dispensasjon, og at en godkjenning 
ville kunne være med å skape presedens for lignende framtidige saker innenfor nylig vedtatt 
reguleringsplan. 

Tiltakshaver har påklaget Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09, i skriv av 18.01.10, når det 
gjelder tilbygg til fritidsbolig. Avslag på naust er ikke påklaget.

Søknad er mottatt før ny plan- og bygningslov (plandelen) ble innført den 01.07.09 og 
søknad / klagen behandles av den grunn etter tidligere plan- og bygningslov fra 1985.

Klagen legges fram for behandling etter bestemmelsene i Forvaltningslovens kap. VI.

Da tilbygg som omsøkt kan være aktuelt for flere av de eldre fritidsboligene på Kjeøy 
vurderer byggesakssjefen det slik at tiltaket best kan gjennomføres via mindre vesentlig 
reguleringsendring.

Saksgang:
Miljøutvalget kan ta klagen til følge og endre eller oppheve Byggesakssjefens vedtak av 
30.12.09, eller opprettholde Byggesakssjefens vedtak. Dersom Miljøutvalget opprettholder 
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Byggesakssjefens vedtak, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 12.04.2010:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan 
tas til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

26.04.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
TOMMY BJELLÅS (FRP) foreslo:

1. ”Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33.

2. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av 
særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av 
tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse:

 Mer hensiktsmessig for tiltakshaver
 Ingen innvendinger fra naboer
 Lite synlig ifra sjøen

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Trukket før votering.

TOVE H. LØYNING (AP) foreslo:
”Saken utsettes med følgende begrunnelse:

 Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy hvor 
eksisterende bygg kan utvides til 75 m2. ”

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

M-046/10 Vedtak:
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Saken utsettes med følgende begrunnelse:
 Tiltakshaver anmodes om å søke om mindre reguleringsendring for Kjeøy hvor 

eksisterende bygg kan utvides til 75 m2. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, vedtatt av 
kommunestyret 12.11.07. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder – Fritidsboliger/naust.

Aktuelle reguleringsbestemmelser (utdrag):
1.1.1 (byggeområder – fellesbestemmelse): Det kan bare oppføres fritidsboliger (hytter, 
naust, båthus) i det antall og med den plassering som fremgår av plankartet.

1.3.1 (byggeområder for eksisterende fritidsboliger): Eksisterende bygninger inngår i 
planen. Innenfor byggeområdet kan eksisterende bygninger benyttes som henholdsvis 
fritidsbolig, naust eller redskap avhengig om de har benevnelsen N, F eller R. Ved evt. 
oppføring av nybygg eller oppbygging innenfor området til erstatning for eksisterende 
bygning skal dette skje innenfor samme grunnflate og samme byggehøyde som de 
eksisterende bygningene.

Saksbehandlers vurderinger:
Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig krever dispensasjon fra § 1.3.1 i 
reguleringsbestemmelsene, hvor det står at eksisterende bygninger inngår i planen og at ved 
evt. oppføring av nybygg eller ombygging skal dette skje innenfor samme grunnflate og 
samme høyde som eksisterende bygninger. Omsøkte fritidsbolig er søkt utvidet slik at den vil 
ha et bebygd areal på 75 m2. I følge søknaden har fritidsboligen et bebygd areal på 58 m2 pr. 
i dag.

Plan- og bygningsloven § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal være oppfylt, 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å 
avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.

Tiltakshaver har i klage av 18.01.10 anført følgende:
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Ansvarlig søker har oppgitt følgende som særlige grunner for at det bør gis dispensasjon:
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Rådmannens vurderinger:
Rådmannen stiller seg bak Byggesakssjefens vurderinger i vedtak av 30.12.09, sak 429/09, 
og gjentar ikke alt dette her. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 følger vedlagt saken. 

Som det fremgår av Byggesakssjefens vurderinger i nevnte vedtak så er den gjeldende 
reguleringsplanen av nyere dato (vedtatt av kommunestyret 12.11.07) og vedtatt etter en 
omfattende reguleringsprosess.  Rådmannen mener at det at det vil være svært uheldig å 
dispensere fra gjeldende reguleringsplan/bestemmelser, da dette vil kunne skape presedens 
for kommende søknader innenfor planen. 

Rådmannen har følgende kommentarer til innkommet merknad:
I klagen skrives det at det i Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 er oppgitt at søknaden skal 
behandles etter en gammel reguleringsplan. Rådmannen kan ikke se at dette står i nevnte 
vedtak. Det er oppgitt i vedtaket at søknaden behandles etter tidligere plan- og bygningslov, 
da søknaden er mottatt før 01.07.09.

Det stilles videre spørsmålstegn ved noen forhold i reguleringsprosessen. Dette er ikke noe 
en tar stilling til her, men forholder seg til at reguleringsplanen er vedtatt av Kommunestyret 
den 12.11.07.

I klagen er det påpekt at på grunn av at det nå er tilrettelagt for offentlig vann og avløp, så 
bør tilbygget kunne godkjennes. Rådmannen vil nok en gang henvise til at reguleringsplanen 
er vedtatt etter en omfattende prosess, og vil oppfordre tiltakshaver til å se på andre mulige 
løsninger innenfor reguleringsplanens bestemmelser.

Rådmannen kan for øvrig ikke se at det i klagen er framkommet nye opplysninger, som ikke 
var kjent ved behandling av saken den 30.12.09, og som kan tillegges slik vekt at klagen kan 
tas til følge. 

Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne anbefale Miljøutvalget å ta 
klagen til følge.
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Bygningsmyndighetene har mottatt flere lignende saker som krever dispensasjon fra 
reguleringsplan. Da tilbygg som omsøkt kan være aktuelt for flere av de eldre fritidsboligene 
på Kjeøy vurderer byggesakssjefen det slik at tiltaket best kan gjennomføres via mindre 
vesentlig reguleringsendring.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

Alternative løsninger:
3. Miljøutvalget tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, til følge. 

Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med hjemmel i 
forvaltningslovens § 33.

4. Miljøutvalget finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av særlige 
grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for 
Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig
på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende begrunnelse:

 ……………
 ……………

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på følgende 
vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse. 

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttalelse, 
før endelig vedtak kan fattes.

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
65345 Søknad om rammetillatelse tilbygg til hytte - gnr. 49 bnr. 91
65352 Tegninger
65351 Kart
65349 Søknad om dispensasjon
65347 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
65346 Tilleggsopplysninger

104897 Klage på avslag på søknad om oppføring av naust og tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy

101456 Søknad om oppføring av naust og tilbygg til hytte - Gnr. 49, bnr. 91, Kjeøy
117601 Reg.plan med bestemmelser Kjeøy.pdf

Parter i saken:
            
SØK Kristiansen & Selmer-

Olsen AS
Strandgt. 32 4400 FLEKKEFJORD

TIL Stig Feyling Åsta Kongsmorsgt. 23 4044 HAFRSFJORD
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EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Strandgt. 32
4400 FLEKKEFJORD

Vår ref.: 09/929/4/GBR-49/91, FA-L42 Dato: 30.12.2009
Saksbehandler: Kristensen Jan Henning Direkte telefon: 51 46 83 26
E-post: jan.henning.kristensen@eigersund.kommune.no Deres ref. / dato:  / 

SAK: AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NAUST OG TILBYGG
TIL EKSISTERENDE FRITIDSBOLIG

SØKER: KRISTIANSEN & SELMER-OLSEN AS
TILTAKSHAVER: STIG FEYLING
GNR./BNR.: 49/91 - KJEØY

Saken gjelder:
Det er den 27.03.09 søkt om rammetillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 93-95. Søknaden 
gjelder oppføring av naust på 30 m2 BYA samt oppføring av tilbygg på 18 m2 BYA til eksisterende 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 49, bnr. 91 – Kjeøy.

Både omsøkte naust og tilbygg til fritidsbolig er avhengige av dispensasjon fra reguleringsplan / 
bestemmelser for hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda. 

Søknad er mottatt før ny plan og bygningslov (plandelen) ble innført den 01.07.09 og søknad 
må av den grunn behandles etter tidligere plan- og bygningslov fra 1985 (§ 7 dispensasjon). 

Naboene er varslet om tiltaket / dispensasjonen og det foreligger ikke nabomerknader til 
søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, vedtatt av 
kommunestyret 12.11.07. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder – Fritidsboliger/naust.

Aktuelle reguleringsbestemmelser (utdrag):
1.1.1 (byggeområder – fellesbestemmelse): Det kan bare oppføres fritidsboliger (hytter, 
naust, båthus) i det antall og med den plassering som fremgår av plankartet.

1.3.1 (byggeområder for eksisterende fritidsboliger): Eksisterende bygninger inngår i 
planen. Innenfor byggeområdet kan eksisterende bygninger benyttes som henholdsvis 
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fritidsbolig, naust eller redskap avhengig om de har benevnelsen N, F eller R. Ved evt. 
oppføring av nybygg eller oppbygging innenfor området til erstatning for eksisterende 
bygning skal dette skje innenfor samme grunnflate og samme byggehøyde som de 
eksisterende bygningene.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak 429/09.

Det henvises for øvrig til Miljøutvalgets vedtak av 27.10.09 (sak M 182/09) vedrørende delegering 
av myndighet. Følgende vedtak ble da fattet:

Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker iht. Plan- og 
bygningsloven til Rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker iht. Plan- og bygn.loven 
hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 01.07.2010.

2. Saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå dispensasjonssaker. 
Klagesaker behandles av Miljøutvalget.

3. Saker med negativ vurdering av dispensasjon og klager behandles av miljøutvalget.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1.

Generelt:
Kristiansen & Selmer-Olsen A/S har den 30.03.09, på vegne av tiltakshaver Stig Feyling, søkt om 
rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av naust og tilbygg til eksisterende fritidsbolig på 
gnr. 49, bnr. 91. 

Ansvarlig søker har oppgitt følgende som særlige grunner for at det bør gis dispensasjon:
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Byggesakssjefens vurderinger:
I gjeldende reguleringsbestemmelser § 1.1.1 står det at det kan bare oppføres fritidsboliger 
(hytter, naust, båthus) i det antall og med den plassering som fremgår av plankartet. 
Omsøkte naust er ikke vist i plankartet og krever således dispensasjon fra planen. Når det 
gjelder tilbygg til eksisterende fritidsbolig så krever dette dispensasjon fra § 1.3.1 i 
reguleringsbestemmelsene, hvor det står at eksisterende bygninger inngår i planen og at ved 
evt. oppføring av nybygg eller ombygging skal dette skje innenfor samme grunnflate og 
samme høyde som eksisterende bygninger. Omsøkte fritidsbolig er søkt utvidet slik at den vil 
ha et bebygd areal på 75 m2. I følge søknaden har fritidsboligen et bebygd areal på 58 m2 pr. 
i dag, og det er søkt om et tilbygg på 18 m2. 

Plan- og bygningsloven § 7 (tidligere pbl.) gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, 
forskrift og planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” 
skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret 
vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid 
fritt til å avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner.

Den gjeldende reguleringsplanen er av nyere dato (vedtatt av kommunestyret 12.11.07) og 
vedtatt etter en omfattende reguleringsprosess. 
Byggesakssjefen vurderer derfor at det vil være svært uheldig å dispensere fra gjeldende 
reguleringsplan/bestemmelser, da dette vil kunne skape presedens for kommende søknader 
innenfor planen. 

Byggesakssjefen har forståelse for at tiltakshaver ønsker seg en større fritidsbolig og naust 
på eiendommen, men kan ikke se at det er oppgitt noen særlige grunner som skulle tilsi at 
dispensasjonssøknaden bør godkjennes som omsøkt. Byggesakssjefen oppfatter de 
grunnene som er oppgitt til å være av mer generell art, som kan påberopes av mange.

Med henvisning til ovenfor nevnte finner ikke Byggesakssjefen å kunne anbefale at det gis 
dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda som omsøkt.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, avslås søknaden med følgende begrunnelse:

Omsøkte tiltak er i strid med reguleringsplan for hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, og 
Byggesakssjefen kan ikke se at det er oppgitt særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon fra planene. Byggesakssjefen oppfatter de grunnene som er oppgitt til å være 
av mer generell art, som kan påberopes av mange.

Byggesakssjefen vurderer at det vil være svært uheldig å dispensere fra gjeldende 
reguleringsplan/bestemmelser som er av ny dato, da dette vil kunne skape presedens for 
kommende søknader innenfor planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og §§ 1.1.1 og 1.3.1 i 
reguleringsbestemmelsene for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda.

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.
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Behandlingsgebyr:
3.7d – Dispensasjon andre forhold i planbestemmelser 1 Kr. 1293,- Kr. 1293,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt til tiltakshaver.

Med hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Stig Feyling Åsta Kongsmorgate 23 4044 HAFRSFJORD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :GBR-18/40, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2021
Journalpostløpenr.:
12/19896

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
185/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 -
Aslaug Dyrnes, Dyrnes. Ny behandling.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte den 15.05.12, som sak 076/12, gav dispensasjon for 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, har Fylkesmannen i Rogaland 
klaget på vedtaket. Fylkesmannen mener blant annet at de begrunnelsene som utvalget har 
benyttet for å gi dispensasjon heller taler mot enn for å gi dispensasjon.

Fylkesmannen påpeker at man i vedtaket i PTU har benyttet feil plan- og bygningslov, 
ettersom det er den nå gjeldende plan- og bygningsloven som skulle vært benyttet. For å 
unngå påstand om saksbehandlingsfeil finner byggesakssjefen av den grunn det riktig å 
fremme saken på ny, med begrunnelser og hjemmel som kreves i henhold til nå gjeldende 
plan- og bygningslov (2008).

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 

lovhenvisning. 
2. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr, 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen. 
3. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område. Dispensasjonen medfører ikke at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordeler oppgis:

a. Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir 
ivaretakelse av kulturlandskapet.

b. Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.
Som ulemper oppgis:

a. Ingen klare ulemper er funnet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og plan-
og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

31.08.11. FS-092/11:
Votering:
Andersens forslag til og med pkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
forslag.
Andersens forslag til pkt 2 vedtatt med 12 stemmer mot 1 (V).

Vedtak
Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om 
tillatelse til å sette opp en fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med 
dispensasjonssøknaden, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett.
Som fordeler oppgis:
1. Opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 

kulturlandskapet og
2. Mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-076/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 
18, bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen.

2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon:

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse 
av kulturlandskapet.

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og 
kommuneplan for Eigersund kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i PTU som ble sendt ut er datert 24.05.12. Fylkesmannen i Rogaland klager i brev 
av 21.06.12 på vedtaket. Innledningsvis skriver klager at vedtaket er mottatt 08.06.12.

Klagen og merknadene til denne blir ikke realitetsbehandlet i denne saken, ettersom det 
vedtaket det klages over foreslås opphevet og erstattet med et tilsvarende vedtak der 
lovhenvisningen og formuleringer i vedtaket er tilpasset nå gjeldende plan- og bygningslov. 
Byggesakssjefen finner det rett å informere Planteknisk utvalg om innholdet i klagen og 
merknadene fra ansvarlig søker til klagen, ettersom disse dokumentene foreligger når saken 
fremmes på ny. 
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Fylkesmannen innleder med å sitere begrunnelsen for dispensasjon som fremkommer i 
vedtaket i Planteknisk utvalg. Deretter siterer de fra sin uttalelse datert 11.11.11 i forbindelse 
med at dispensasjonssøknaden var på høring hos dem. 

I denne saka vil Fylkesmannen frarå dispensasjon. Fritidsboligen vil komme i et område 
som i dag er uten byggetiltak, og vil derfor bidra til en oppsplitting av et sammen-
hengende grønt område. Både i forhold til landskaps-, natur- og frilivsverdiene i området 
vil en fritidsbolig ha negativ effekt. Inntil omsøkt areal er det også registrerte kultur-
minner.
I vedtaket til formannskapet er det vist til som et grunnlag for dispensasjon at en kan 
opprettholde en dugnadsbasert driftsform. Slik Fylkesmannen vurderer det vil ikke 
omsøkt fritidsbolig kunne vurderes innenfor rammen av stedbunden næring. 
Fritidsboligen har og en utforming/størrelse som klart legger opp til fritidsbruk.
Formannskapet vektlegger også at dispensasjon til fritidsbolig og vil gi mulighet for
allmennheten til å benytte området til rekreasjon. Fylkesmannen vurderer tvert om at en
fritidsbolig slik omsøkt vil ha en privatiserende virkning, og vil bidra til å svekke framtidige
muligheter for rekreasjon og friluftsliv i området.

Fylkesmannen skriver videre at han holder fast ved sine vurderinger fra tidligere uttalelse og 
påklager vedtaket i Planteknisk utvalg. De legger fram supplerende opplysninger. Det er 
Fylkesmannens vurdering at begge begrunnelsene fra utvalget taler mer i mot dispensasjon 
enn for. De vurderer det slik at etablering av en fritidsbolig snarere vil komme i konflikt med 
de kulturlandskapsverdiene som er i området enn å understøtte disse. At fritidsboligen er en 
forutsetning for å opprettholde det som blir beskrevet som en dugnadsbasert driftsform, kan 
ikke Fylkesmannen se som et tungtveiende argument for dispensasjon. 

Fritidsboligen vil etter Fylkesmannens vurdering snarere virke begrensende på 
allmennhetens adgang til området enn at det vil åpne området opp. Fritidsboligen vil ha en 
plassering som vil splitte opp et mer sammenhengende naturområde / kulturlandskap, ifølge 
klager. Fritidsboligen vil også få en markert privatiserende virkning både på grunn av 
arealbeslaget i seg selv og ved at utearealet inntil hytta vil inngå i hyttas privatsfære, skriver 
Fylkesmannen. Oppsplittingen av et sammenhengende naturareal / kulturlandskap vil i seg 
selv ha en betydelig privatiserende virkning, mener Fylkesmannen. Fylkesmannen støtter 
administrasjonens vurderinger i sak 092/11 til formannskapet. Av tilsendt dokumentasjon kan 
Fylkesmannen ikke se at saken er vurdert i forhold til naturmangfoldsloven.

Fylkesmannen påpeker at dispensasjonsvedtaket skulle vært behandlet etter ny plan- og 
bygningslov og vedtak hjemlet etter denne.   

I samsvar med forvaltningsloven § 33 tredje ledd ble tiltakshaver og ansvarlig søker gitt 
anledning til å kommentere klagen.
I en uttalelse fra Sirdal Bygg AS, datert 28.08.12, skriver de først om historikken i saken. De 
er dypt skuffet over den hindringen som Fylkesmannen i Rogaland har lagt i veien for dette 
sterkt ønskede og nødvendige tiltaket sett fra søkers og eiers ståsted. Sirdal Bygg skriver så 
om oppslutningen om søknaden fra et samlet Planteknisk utvalg og Formannskapet.

Uttalelsen fra Sirdal Bygg AS er på hele 5 tettskrevne sider, og finnes som vedlegg til saken. 

I punkt 1 skriver Sirdal Bygg om størrelsen på omsøkt bygning og begrunnelsen for å bygge 
en ny hytte på denne eiendommen, der det tidligere har stått en hytte. I punkt 2 redegjør 
Sirdal Bygg for sin forståelse av Fylkesmannens bakgrunn for å motsette seg tiltaket. I punkt 
3 skriver Sirdal Bygg om Fylkesmannes prosess og grunnlaget for klagen. I punkt 4 
kommenterer Sirdal Bygg de enkelte punktene i Fylkesmannens klage. Avslutningsvis skriver 
Sirdal bygg at Fylkesmannens skjønnsmessige uttalelse og ensidig negative vinkling av 
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tiltaket gir et fordreid bilde av fakta. De skriver også at de gjennom uttalelsen vil bidra med at 
et sant bilde av saken bevares, at klagen settes til side, og at eiers og allmennhetens 
interesser i området kan sameksistere på en fremtidsrettet og miljøvennlig måte og at bruken 
av området styrkes gjennom iverksettelse av den beslutning politikerne i Eigersund har lagt 
opp til. Som vedlegg til merknadene, har Sirdal Bygg utarbeidet et sammendrag med 
kronologiske opplysninger for stedet og saken. Uttalelsen er også vedlagt en del fotografier.

Både Fylkesmannen og partene har klagerett på det nye vedtaket.

Saksbehandlers vurderinger:
Saken legges fram igjen for Planteknisk utvalg på grunn av den mulige saksbehandlings-
feilen som Fylkesmannen har påpekt i sin klage.

Dersom rammesøknaden og søknaden om dispensasjon innvilges, må følgende vilkår 
oppfylles:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Fritidsboligens BYA skal ikke overstige 60 m2 og fritidsboligens mønehøyde skal ikke 

overstige 4 meter.
3. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettings-

tillatelse.

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:
1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 

lovhenvisning. 
2. Planteknisk utvalg avslår søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, bnr, 

40. 
3. Planteknisk utvalg gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område. En dispensasjon ville medføre at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven og hensynene bak den bestemmelsen 
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det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er 
ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordel oppgis:

a. Ingen klare fordeler er funnet. 
      Som ulempe oppgis:

a. Tiltaket ville ført til en uønsket oppsplitting av et sammenhengende grøntområde.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og plan-
og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
81939 Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig - gnr. 18 bnr. 40
81946 Situasjonskart
81949 Illustrasjon 3
81950 Tegning

200302
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for 
oppføring av fritidsbolig

187097 Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug Dyrnes, Dyrnes.

225497
Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes. Rammetillatelse og 
dispensasjon.

237669 Klage på vedtak om dispensasjon vedrørende oppføring fritidsbolig gmr. 18 bnr. 40
243012 Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - anmodning om ankebehandling
243013 Sammendrag av kronologi for stedet og av saken
243014 Bilder

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.07.2009 Sirdal Bygg As
Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig 
- gnr. 18 bnr. 40

2 U 11.08.2009 Sirdal Bygg As
Foreløpig svar - Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, 
Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes

3 I 02.09.2009 Sirdal Bygg As
Tillegg til søknad om igjenoppføring av hytte og 
fritidseiendom, gnr. 18 bnr. 40 - Dyrnes

5 U 14.10.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Steinar Nordvoll; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug og Arthur 
Dyrnes, Dyrnes. Dispensasjonssøknad på 
høring.

8 U 24.05.2012 Aslaug Dyrnes
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 
40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes

10 I 21.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak om dispensasjon vedrørende 
oppføring fritidsbolig gmr. 18 bnr. 40

9 I 25.06.2012 Sirdal Bygg AS
Søknad om igangsettingstillatelse, fritidsbolig 
gnr. 18 bnr. 40

12 U 11.07.2012 Sirdal Bygg AS
Vedrørende klage på fritidsbolig - gbr 18/40 -
Eigersund kommune

11 U 11.07.2012 Sirdal Bygg AS Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug Dyrnes, 
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Dyrnes

15 I 28.08.2012 Sirdal Bygg AS
Anmodning om ankebehandling - fritidsbolig gnr. 
18 bnr. 40 - Aslaug Dyrnes, Dyrnes

14 I 28.08.2012 Sirdal Bygg
Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - anmodning om 
ankebehandling

Parter i saken:
            
TIL Aslaug Dyrnes Dyrnesveien 96 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Sirdal Bygg AS 4443 TJØRHOM
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 11.11.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av 
fritidsbolig på 18/40 Dyrnes F/BM F/landskap 
________________________________________________________________ 

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: 11. november 2011 09:53
Til: post@eigersund.kommune.no
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av 
fritidsbolig på 18/40 Dyrnes F/BM F/landskap

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Til Eigersund kommune                                         Stavanger 11. november 2011

Dykkar ref: 11/2784 / 09/2021 / GBR-18/40, FA-L42                                             Vår ref: 
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for 
oppføring av fritidsbolig på 18/40 Dyrnes

Vi viser til oversending fra kommunen datert 14.10.2011.

I denne saka vil Fylkesmannen frarå dispensasjon. Fritidsboligen vil komme i et område som i 
dag er uten byggetiltak, og vil derfor bidra til en oppsplitting av et sammenhengende grønt 
område. Både i forhold til landskaps-, natur- og frilivsverdiene i området vil en fritidsbolig ha 
negativ effekt. Inntil omsøkt areal er det også registrerte kulturminner.

I vedtaket til formannskapet er det vist til som et grunnlag for dispensasjon at en kan opprettholde 
en dugnadsbasert driftsform. Slik Fylkesmannen vurderer det vil ikke omsøkt fritidsbolig kunne 
vurderes innenfor rammen av stedbunden næring. Fritidsboligen har og en utforming/størrelse 
som klart legger opp til fritidsbruk. 

Formannskapet vektlegger også at dispensasjon til fritidsbolig og vil gi mulighet for 
allmennheten til å benytte området til rekreasjon. Fylkesmannen vurderer tvert om at en 
fritidsbolig slik omsøkt vil ha en privatiserende virkning, og vil bidra til å svekke framtidige 
muligheter for rekreasjon og friluftsliv i området.

Med helsing

Morten Sageidet
senioringeniør

Fylkesmannen i Rogaland
Miljøvernavdelinga

tlf 51 56 89 11
mos@fmro.no <mailto:mos@fmro.no>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.08.2011
Arkiv: :GBR-18/40, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2021
Journalpostløpenr.:
11/22378

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
092/11 Formannskapet 31.08.2011

Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, 
Aslaug Dyrnes, Dyrnes. 
  
Sammendrag:
Sirdal Bygg AS har for Aslaug Dyrnes søkt om tillatelse til tiltak/dispensasjon for å oppføre 
fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40 på Dyrnes. Det ble ca 1960 oppført fritidsbolig 
som så ble fjernet på slutten av 60-tallet. Den aktuelle eiendommen er vist med formål LNF-
område i kommuneplanens arealdel. Det anbefales at søknaden om dispensasjon avslås
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke anses som klart større enn ulempene samlet 
sett.

Saksgang:
Søknaden om dispensasjon fremmes for Formannskapet. Dersom Formannskapet stiller seg 
positive til å gi dispensasjon, sendes søknaden på høring til statlige og regionale 
myndigheter før søknaden avgjøres endelig. Hvis Formannskapet avslår å gi dispensasjon, 
stanser saken der, men partene har klagerett på avslaget.

Rådmannens forslag til vedtak 19.08.2011:
Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om tillatelse 
til å oppføre fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med søknad om
dispensasjon og kommuneplanens arealdel. Formannskapet finner etter en samlet vurdering 
at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er 
klart større enn ulempene samlet sett. Den aktuelle eiendommen er vist med formål LNF-
område i kommuneplanens arealdel. Det faktum at det har stått en ca 40 kvadratmeter hytte 
på eiendommen på 1960 tallet gir ikke grunnlag for å tilsidesette hensynet bak formål LNF-
område og tillate oppføring av fritidsbolig nå.
Eventuell endring av formål fra LNF til formål fritidsbolig bør skje ved rullering av 
kommuneplanens arealdel.

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

Partene kan påklage vedtaket.

31.08.2011 Formannskapet

Møtebehandling:
 Formannskapet gjennomførte befaring i forkant av møtet.
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Wenche Haffnes Andersen (FrP) foreslo slikt vedtak:
”Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om 
tillatelse til å sette opp en fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med 
dispensasjonssøknaden, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett.
Som fordeler oppgis:

1. Opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet og

2. mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.”

Votering:
Andersens forslag til og med pkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
forslag.
Andersens forslag til pkt 2 vedtatt med 12 stemmer mot 1 (V).

FS-092/11 Vedtak:

Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om 
tillatelse til å sette opp en fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med 
dispensasjonssøknaden, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett.
Som fordeler oppgis:
1. Opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 

kulturlandskapet og
2. mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Tiltaket ble vurdert av formannskap og kommunestyret ved rullering av kommuneplanen 
2007-2018 men ble avslått.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 21.07.09 sendte Sirdal Bygg AS inn søknad om tillatelse til å føre opp en fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 18, bnr. 40 på vegne av Arthur og Aslaug Dyrnes. I søknaden skriver 
ansvarlig søker bl.a. at den aktuelle eiendommen er lokalisert 110 m fra sjøen. Eiendommen 
har grense mot utmark / beitemark tilhørende eiendommen gnr. 18, bnr 6 og 9 som er en 
landbrukseiendom tilhørende Aslaug Dyrnes. Ansvarlig søker opplyser videre at denne 
eiendommen har vært i tiltakshavers eie siden 1967. Den om lag 230 m2 store tomten ble 
solgt på 1950-tallet, og altså kjøpt tilbake i 1967. Det har tidligere stått en ca 40 m2 stor hytte 
samt et mindre uthus på eiendommen. Hytta hadde vannforsyning fra egen brønn på 
eiendommen. Det var ikke innlagt strøm. Det var ikke vannklosett i hytta. Ifølge ansvarlig 
søker var hytta i bruk som fritidsbolig fram til sent på 1960-tallet, da den ble revet. Etter det 
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har eiendommen vært ubrukt. Kun grunnmurene fra tidligere hytte og uthus vises igjen på 
tomten.

Ansvarlig søker redegjør så for reguleringsplanen for Dyrnes fra 1976-77, samt 
kommuneplanen fra 2001 og 2007. Den aktuelle eiendommen lå inne i nevnte 
reguleringsplan. 

Ansvarlig søker skriver videre at som eiere av den ytterste landbrukseiendommen på 
Dyrnes, har familien Dyrnes over generasjoner ivaretatt eiendommen slik at den fremstår 
som et godt eksempel på god landbruksforvaltning. Han nevner videre at man har unnlatt å 
bygge ut eiendommen med boliger, slik reguleringsplanen la opp til. En beskjeden utnyttelse 
av noe av eiendommen (de mest karrige delene) til småskala hyttebygging, ville ifølge 
ansvarlig søker vært forenlig med bruken av hovedbruket, men de tar til etterretning at 
kommunen ikke ga medhold for et slikt forslag ved rulleringen av kommuneplanen i 2007.
Man ønsker nå å gjenoppta den historiske bruken av eiendommen. Ifølge ansvarlig søker vil 
en inngjerding av denne eiendommen og at den blir benyttet som hytte til tider, ikke være i 
konflikt med en ellers småskala landbruksvirksomhet / beiteaktivitet som foregår i området. 
Ansvarlig søker skriver videre at beliggenheten og mangeårig erfaring fra 1950- og 60-tallet, 
da det sto en hytte her, og da landbruksvirksomheten var større enn i dag, har bevist dette.

Når det gjelder den prosjekterte hytta, så er den ca 60 m2, og har en beskjeden fremtoning, 
med lav høyde og utelukkende bruk av naturmaterialer utvendig, ifølge ansvarlig søker. 
Atkomsten vil bli over gnr. 18, bnr. 6 og 9. Det er en eksisterende sti fra tidligere bruk av 
eiendommen. Parkering vil bli på egen grunn, dvs. bnr. 6 og 9, ifølge ansvarlig søker. 

Etter at byggesakssjefen hadde gitt et foreløpig svar ved brev av 11.08.09, der det ble 
opplyst om at tiltaket var avhengig av dispensasjon, ble det fra ansvarlig søkers side sendt 
inn ytterligere opplysninger ved brev av 02.09.09. I dette brevet fremkommer det bl.a. at 
søker er inneforstått med at bnr. 40 ligger i et område som er vist som LNF-område på 
gjeldende kommuneplan. Ansvarlig søker skriver videre om reguleringsplanen fra 1970-tallet. 
Han gir uttrykk for at man under ”tilbakeføringsprosessen” i 2001 burde presisert at de 
arealer som er å se på som landbrukseiendom, gjenopprettes som dette planmessig, samt at 
den ca 230 m2 store eiendommen burde blitt tilbakeført til fritidseiendom, som før 
reguleringsplanen.

Når det gjelder dispensasjon, skriver ansvarlig søker at eiendommen ligger utenfor 100-
metersbeltet. Ettersom tiltaket kun gjelder gjenoppføring av bygning i samsvar med 
opprinnelig bruk, så var det søkers oppfatning at tiltaket ikke krevde dispensasjon. Men 
ettersom seksjon byggesak anser det som nødvendig med dispensasjon, oppgis følgende 
begrunnelse for søknaden:

1. Gjenoppføring av fritidsbolig gir anledning for utnyttelse av grunneiendommen ihht 
dens opprinnelige og tidligere praktiserte formål.

2. Eiendommen er en selvstendig enhet. Det å ha en potensielt uutnyttet enhet liggende 
som en enklave innenfor en ellers landbrukseiendom, anses å stride mot god drifts-
og utnyttelsespraksis som var denne status da eiendommen ble opprettet.

3. Innehaver og familien ønsker å utnytte en tilsidesatt eiendom som vil ha stor 
bruksverdi i seg selv, samt vil fremstå som en støtte til forvaltningene som skjer på 
naboeiendommen; gården.

Når det gjelder vurderingene knyttet til landbruk, så skriver ansvarlig søker at gjenopptakelse 
av fritidsbolig på bnr. 40 ikke vil være sjenerende eller negativt for den øvrige drift og 
utnyttelse av tilgrensende landbrukseiendommen. Gnr. 40 er lokalisert som en enklave på en 
delvis isolert skrent på grensen mellom utmark og gjødslet beiteområde på bnr. 6 og 9. 
Gjerder vil bli opprustet og eiendommen vil bli inngjerdet på samme måte som tilfellet var da
eiendommen sist ble benyttet til fritidsformål. Bnr. 40 ble opprettet i en tid da det andre 
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steder og eiendommer på Dyrnes ble skilt ut 3-4 andre fritidseiendommer, som fortsatt er i 
bruk som dette. Etter søkers oppfatninger, er det, og det har heller ikke vært registrert 
negative konsekvenser for landbruket i forhold til disse 3-4 øvrige fritidseiendommene. Sågar 
er det ifølge ansvarlig søker etter omregulering på 1990-tallet nylig også gitt tillatelse til å 
sette opp ytterligere fritidsboliger på eiendom på Dyrnes som var benyttet til næring / 
landbruk tidligere. Dette må ifølge ansvarlig søker sees på som en understrekning av at 
bolig, landbruk og fritidsbruk har god tradisjon for sameksistens i området. Når det gjelder 
bnr. 40 er det etter søkers oppfatning snarere en fordel for jordbrukseiendommen at bnr. 40 
kan utnyttes til sitt egentlige formål. Med bakgrunn i konjunkturer, virkemidler og økonomiske 
forhold i landbruket generelt, driftspraksis og struktur, samt den øvrige demografiske utvikling 
i slike små bygder, vil det ifølge ansvarlig søker måtte innses som et faktum at landbruksdrift 
på Dyrnes i realiteten i første rekke er snakk om landbrukspleie, evt. i kombinasjon med 
rekreasjon og fritids- / hobbyvirksomhet. Landbrukseiendommen og tilgrensende 
fritidseiendom kan ifølge ansvarlig søker utnyttes i en konstruktiv relasjon.

Ansvarlig søker skriver videre at i en uttalelse fra landbrukskontoret i 2006 bl.a. ble det gitt 
uttrykk for at familien Dyrnes gjennom sin forvaltningspraksis med slått og sesongmessig 
innplasserte beitedyr har kunnet holde i hevd eiendommen med de kulturtrekk som er 
karakteristiske for slike kystnære og karrige småbruk. Det er ifølge ansvarlig søker i familiens 
ønske at en slik tradisjon kan videreføres. En gjenoppbygging av bnr. 40 som fritidsbolig vil 
utgjøre et viktig virkemiddel i så henseende.

Det er ikke noen gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området i dag.

Byggesakssjefen var sommeren 2010 på befaring sammen med tiltakshaver og flere 
saksbehandlere fra kommunen. Tiltakshaver ble da oppfordret om fremme tiltaket i 
forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Dette ble ikke gjort.

Ny kommuneplan er nå vedtatt og den aktuelle tomten er fremdeles vist med formål LNF-
område. 

Saksbehandlers vurderinger:
For at det skal kunne gis dispensasjon fra kommuneplanen, er det en forutsetning, jf. plan-
og bygningslovens § 19-2, at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene ut 
fra en samlet vurdering. Dessuten er det en forutsetning at hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig 
tilsidesatt.

I dispensasjonssøknaden nevner ansvarlig søker tre begrunnelser. Etter saksbehandlers syn 
viser ikke disse begrunnelsene at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene ut fra en samlet vurdering. Det faktum at gnr. 40 var bebygget med en hytte med 
grunnflate ca 40 m2 i tiden fra 1960 (eiendommen ble opprettet dette året) til slutten av 1960-
tallet, er ikke et vektig argument for at eiendommen 40 år etter at den forrige bygningen ble 
revet, igjen skal kunne bebygges. Å omtale bruken som foregikk i om lag 10 år for 40-50 år 
siden som ”historisk bruk” er etter saksbehandlers syn ikke en rett måte om beskrive bruken 
av eiendommen på. Når det er samme eier på både bnr. 40 og bnr. 6 og 9, vil 
eiendomsgrensen ikke være noe hinder for å bruke begge eiendommene likt. Saksbehandler 
kan derfor ikke si seg enig i det som fremkommer i punkt 2 i ansvarlig søkers begrunnelse, 
nemlig at denne selvstendige eiendommen er i strid med god drifts- og utnyttelsespraksis så 
lenge den ikke eiendommens potensial er utnyttet.

Det at den tidligere fritidseiendommen er en selvstendig eiendom, gjør den fritt omsettelig. 
Argumentet om at en fritidsbolig her vil bedre mulighetene for at tradisjonen med å holde 
hovedbruket i hevd, anses dermed som en fordel som det ikke kan legges stor vekt på. 
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Oppføring av en fritidsbolig på bnr. 40 vil være negativt for framtidig bruk av hovedbruket til 
jordbruksformål, ettersom det lett kan bli konflikt mellom ønsket om å drive jordbruk og de 
som benytter fritidsboligen. Bygging av fritidsbolig her vil også være negativt i forhold til 
allmennhetens interesser som brukere av nærliggende utmarksområder.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Formannskapet avslår søknaden om tillatelse til tiltak / 
dispensasjon. Det faktum at det har stått en ca 40 kvadratmeter hytte på eiendommen på 
1960 tallet gir ikke grunnlag for å tilsidesette hensynet bak formål LNF-område og tillate 
oppføring av fritidsbolig nå. Eventuell endring av formål fra LNF til formål fritidsbolig bør skje 
ved rullering av kommuneplanens arealdel.

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:
Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om tillatelse 
til å sette opp en fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med 
dispensasjonssøknaden, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene samlet sett.
Som fordeler oppgis:
1.
2.
Som ulemper oppgis:
1.
2

Før endelig vedtak i saken fattes, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune og Landbrukskontoret i Eigersund.

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

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
81939 Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig - gnr. 18 bnr. 40
81940 Vedlegg til søknad om oppføring fritidsbolig
81946 Situasjonskart
81947 Illustrasjon 1 - Oversiktsbilde, lokasjonskart for gnr. 18 bnr. 40
81948 Illuastrasjon 2 - Utsnitt Reg. kart 1977
81949 Illustrasjon 3
81950 Tegning

86880
Tillegg til søknad om igjenoppføring av hytte og fritidseiendom, gnr. 18 bnr. 40 -
Dyrnes

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.07.2009 Sirdal Bygg As
Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig 
- gnr. 18 bnr. 40

2 U 11.08.2009 Sirdal Bygg As
Foreløpig svar - Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, 
Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes

3 I 02.09.2009 Sirdal Bygg As
Tillegg til søknad om igjenoppføring av hytte og 
fritidseiendom, gnr. 18 bnr. 40 - Dyrnes

Parter i saken:
            
TIL Aslaug Dyrnes Dyrnesveien 96 4370 EGERSUND
SØK Sirdal Bygg AS 4443 TJØRHOM
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.04.2012
Arkiv: :GBR-18/40, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2021
Journalpostløpenr.:
12/12013

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
076/12 Planteknisk utvalg 15.05.2012

Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, 
Dyrnes. Rammetillatelse og dispensasjon.
  

Sammendrag:
Etter at Formannskapet anbefalte dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i LNF-område på 
Dyrnes har saken vært på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og 
jordbrukssjefen. 
Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon i skriv datert 11.11.11 Fylkesmannen 
påpeker blant annet at fritidsboligen vil komme i et område som i dag er uten byggetiltak og 
derfor vil bidra til en oppsplitting av et sammenhengende grøntområde. Både i forhold til 
landskaps-, natur- og ”friluftsverdiene” i området vil en fritidsbolig ha negativ effekt. 

Saksgang:
Søknaden om rammetillatelse og dispensasjon behandles av Planteknisk utvalg. Det er 
klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2012:
1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen.
2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon:

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 
kulturlandskapet.

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan for 
Eigersund kommune.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-076/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 
18, bnr. 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen.

2. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område ettersom det forligger følgende særlige grunner for å gi 
dispensasjon:

- Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse 
av kulturlandskapet.

- Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og 
kommuneplan for Eigersund kommune.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet søknaden i møte 31.08.11.

FS-092/11 Vedtak:
Votering:
Andersens forslag til og med pkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens 
forslag.
Andersens forslag til pkt 2 vedtatt med 12 stemmer mot 1 (V).

Formannskapet har nøye vurdert søknad fra Sirdal Bygg AS for Aslaug Dyrnes om 
tillatelse til å sette opp en fritidsbolig på eiendommen gnr. 18, bnr. 40, sammen med 
dispensasjonssøknaden, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett.
Som fordeler oppgis:
1. Opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir ivaretakelse av 

kulturlandskapet og
2. mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen overfor.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at Formannskapet hadde fattet sitt vedtak, ble søknaden sendt på høring til 
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og jordbrukssjefen. 

Det kom inn merknader fra Fylkesmannen i Rogaland. I merknader av 11.11.11 skriver han 
at Fylkesmannen frarår dispensasjon.  Fylkesmannen skriver videre at fritidsboligen vil 
komme i et område som i dag er uten byggetiltak, og vil derfor bidra til en oppsplitting av et 
sammenhengende grøntområde. Både i forhold til landskaps-, natur- og ”frilivsverdiene” i 
området vil en fritidsbolig ha negativ effekt. Inntil omsøkt areal er det registrerte kulturminner, 
skriver Fylkesmannen. 
Fylkesmannen skriver videre at det i Formannskapets vedtak er vist som et grunnlag for 
dispensasjon at man kan opprettholde en dugnadsbasert driftsform. Slik Fylkesmannen 
vurderer det, vil ikke den omsøkte fritidsboligen kunne vurderes innenfor rammen av 
stedbunden næring. Fritidsboligen har etter Fylkesmannens oppfatning en utforming / 
størrelse som klart legger opp til fritidsbruk.
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Fylkesmannen viser også til at Formannskapet legger vekt på at dispensasjon til fritidsbolig 
også vil gi mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon. Fylkesmannen 
vurderer det tvert om slik at en fritidsbolig slik det er søkt om vil ha privatiserende virkning, 
og vil bidra til å svekke framtidige muligheter for rekreasjon og friluftsliv i området.

Saksbehandlers vurderinger:
Selv om saksbehandler støtter synspunktene som kommer fram i uttalelsen fra 
Fylkesmannen i Rogaland, legges saken fram med positiv innstilling.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Fritidsboligens BYA skal ikke overstige 60 m2 og fritidsboligens mønehøyde skal ikke 

overstige 4 meter. 
3. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt igangsettingstillatelse.

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:
1. Planteknisk utvalg avslår søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr. 40 ettersom fritidsboligen vil ha en privatiserende virkning på området.
2. Planteknisk utvalg avslår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring 

av fritidsbolig i LNF-område ettersom det ikke forligger særlige grunner for å gi 
dispensasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 7, 93 - 95 og kommuneplan for 
Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
81939 Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig - gnr. 18 bnr. 40
81946 Situasjonskart
81949 Illustrasjon 3
81950 Tegning
187097 Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug Dyrnes, Dyrnes.
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200302
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for 
oppføring av fritidsbolig

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.07.2009 Sirdal Bygg As
Søknad om rammetillatelse oppføring fritidsbolig 
- gnr. 18 bnr. 40

2 U 11.08.2009 Sirdal Bygg As
Foreløpig svar - Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, 
Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes

3 I 02.09.2009 Sirdal Bygg As
Tillegg til søknad om igjenoppføring av hytte og 
fritidseiendom, gnr. 18 bnr. 40 - Dyrnes

5 U 14.10.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Steinar Nordvoll; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40, Aslaug og Arthur 
Dyrnes, Dyrnes. Dispensasjonssøknad på 
høring.

8 U 24.05.2012 Aslaug Dyrnes
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 18 bnr. 
40 - Aslaug og Arthur Dyrnes, Dyrnes

Parter i saken:
            
TIL Aslaug Dyrnes Dyrnesveien 96 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Sirdal Bygg AS 4443 TJØRHOM
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :GBR-2/20, GBR-
2/158, FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2729
Journalpostløpenr.:
12/26446

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
186/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 
bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik. 
  

Sammendrag:
Planteknisk utvalg anbefalte i møte den 17.01.12 at det ble gitt dispensasjon for det omsøkte 
tiltaket i strandsonen på gnr. 2, bnr. 20. Tiltaket er allerede utført. Dispensasjonen har vært 
på høring og fylkesmannen har i en uttalelse frarådet at det blir gitt dispensasjon. 
I tråd med vedtaket i Planteknisk utvalg av 17.01.12, legges saken etter høringsrunden fram 
med positiv innstilling, selv om Fylkesmannen i Rogaland fraråder at det gis dispensasjon.

Saksgang:
Søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon behandles av Planteknisk utvalg. Partene har 
klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / platting i 
strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og har 
etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart større 
enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet i møte 15.06.11 søknaden fra Anders Myklebust om 
dispensasjon, og fattet følgende enstemmige vedtak:
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FS-065/11 Vedtak:

1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 
samt kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Planteknisk utvalg behandlet en klage i møte 17.01.12. 

PTU-006/12 Vedtak:

Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets 
vedtak i sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen

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

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

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

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

H + V).

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Vedtaket i Planteknisk utvalg ble sendt på høring til Rogaland fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland, den 16.02.12.

I en uttalelse av 28.09.12 skriver Fylkesmannen at utført tiltak i form av betongdekke er 
gjennomført uten søknad og er omfattende og har en dominerende utforming. Fylkesmannen 
skriver videre at den privatiserende virkningen er omfattende, og at tiltaket innebærer en 
vesentlig endring av karakteren til strandsonen i området. Fylkesmannen fraråder at det blir 
gitt dispensasjon som innebærer at etablert betongdekke skal få byggetillatelse.

Fylkesmannen viser til at Formannskapet 15.06.11 vedtak at betongdekket måtte fjernes, i 
samsvar med innstillingen fra administrasjonen. Etter det ønsket Planteknisk utvalg å 
omgjøre dette vedtaket. Fylkesmannen referer så til begrunnelsen for vedtaket i Planteknisk 
utvalg. 

Fylkesmannen kommenterer de enkelte begrunnelsene slik:
- At Statens naturskadefond har gitt støtte til et tiltak som det ikke er gitt byggetillatelse 

til, er ikke et moment som kan tillegges vesentlig vekt.
- At tiltaket er 11 år gammelt er ikke et tungtveiende argument, siden byggeforbudet i 

strandsonen var tilsvarende da som nå.
- Fylkesmannen er uenig i at brygga / betongdekket ikke er til sjenanse. Den er 

overdimensjonert, og har en skjemmende utforming. Det er misvisende av 
kommunen å definere tiltaket som brygge. Kun en liten del av betongdekket kan ha 
bryggefunksjon. Siden det er etablert naust på området, må en spørre seg om 
behovet for en ny brygge på omsøkt eiendom.

Fylkesmannen er bekymret for presedensvirkningen av tiltaket. En byggetillatelse her, vil 
kunne åpne for større byggetiltak i strandsonen andre steder. Sumvirkningen av denne type 
byggetillatelser i strandsonen, vil bety en bit-for-bit-utbygging av strandsonen, mener 
Fylkesmannen. 
Det er ifølge Fylkesmannen viktig at kommunen ikke behandler ulovlige tiltak mer lempelig
enn byggetiltak der det blir søkt på ordinær måte. I dette tilfellet er det ifølge Fylkesmannen 
veldig tydelig at det ikke ville blitt åpnet for et så omfattende tiltak om tiltaket ikke var etablert 
og det hadde vært søkt på vanlig måte. Det er også uklart om det i det hele tatt hadde blitt 
gitt tillatelse til tiltak på eiendommen, siden deler av strandsonen allerede er utbygd, skriver 
Fylkesmannen.

Saksbehandlers vurderinger:
I tråd med vedtaket i Planteknisk utvalg av 17.01.12, legges saken etter høringsrunden fram 
med positiv innstilling, selv om Fylkesmannen i Rogaland fraråder at det gis dispensasjon.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse til og 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, allerede oppført mur / platting i 
strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og har 
etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke kan innvilges og dispensasjon ikke gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven men er 
vesentlig i strid med den bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis: Ingen 
fordeler er funent.

Følgende vesentlige ulempe er påvist:
- tiltaket virker sterkt privatiserende på strandsonen på den aktuelle strekningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1, samt 
kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

205180
Søknad om tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 94 og 158 - Anders 
Myklebust, Færevik. Klagebehandling.

246916 Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

171221
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

171222 Skisse/tegning
177430 Færevik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu

2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
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bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

11 U 08.06.2011 Anders Myklebust Varsel/informasjon om befaring

12 U 11.07.2011 Anders Myklebust
Utsending av vedtak - Søknad om oppføring av 
kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20

13 I 27.07.2011 Anders Myklebust Varsel om klage på vedtak gnr. 2 bnr. 20 -

15 U 29.08.2011 Anders Myklebust
Naust/brygge gnr. 2 bnr. 20 - bekreftelse på 
utvidet klagefrist til 13.09.11

28 I 29.08.2011 Anders Myklebust Vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

14 I 29.08.2011 Anders Myklebust
Vedr. naust/brygge gnr. 2,bnr. 20 - Færevik -
klage

16 I 05.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. søknad om oppføring av kai, mur og vei på 
gnr. 2 bnr. 20 - ber om dokumenter i saken

17 U 12.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Søknad om oppføring av kai, mur og vei på gnr. 
2 bnr. 158, fradelt bnr. 20 i Eigersund

18 I 13.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.2011

19 I 29.09.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

20 I 07.11.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

22 U 06.01.2012
Anders Myklebust; 
Advokat Schanche-
Olsen AS

Varsel/informasjon om befaring

23 U 16.02.2012
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling

24 U 16.02.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Naust/hytte gnr. 2 bnr. 
20 - Anders Myklebust, Færevik -
Klagebehandling - Søknad om 
tillatelse/dispensasjon

25 I 27.02.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over vedtak 
av 15.06.11, FS-065/11 - krav om dekning av 
sakskostnader

26 U 08.03.2012
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedrørende sak FS-065/11 Formannskapet -
avslag på søknad om kai/mur og vei - krav om 
dekning av sakskostnader

27 I 13.03.2012
Advokatfirmaet Legal 
ANS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
formannskaps vedtak - Krav om dekning av 
sakskostnader

29 U 14.09.2012 Anders Myklebust Svar vedr. naust/brygge gnr. 2 bnr. 20

30 I 28.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 
gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

32 I 11.10.2012
Adv. Schanke- Olsen 
AS

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over F-vedtak 
15.06.11 sak 065/11

Parter i saken:
            

Advokat Schanche-
Olsen AS

Postboks 12 4001 STAVANGER

Anders Myklebust T. Ivanausko 118 72192
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Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2011
Arkiv: :GBR-2/20, FA-
L42, GBR-2/158
Arkivsaksnr.:
08/2729
Journalpostløpenr.:
11/33324

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
006/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

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

Sammendrag:
Etter at Anders Myklebust sendte inn søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon for 
oppføring av ”støttemur for vei / brygge” som allerede var utført, fattet Formannskapet i møte 
den 15.06.11 vedtak om å kreve at ulovlig oppført tiltak ble fjernet innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger. Vedtaket ble påklaget av Advokat Schanche-Olsen på 
vegne av Anders Myklebust. Klager stiller bl.a. spørsmål ved om tiltaket var søknadspliktig 
og ber om at vedtaket oppheves.
Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye 
momenter som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom Planteknisk utvalg gir klager medhold, 
stopper saken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke får 
medhold, sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2011:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage fra Advokat Schanche-Olsen på vegne av 
Anders Myklebust på vedtak i Formannskapet i sak F-065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende 
støtteskriv til klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet. Klager gis 
ikke medhold. 

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----
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 MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 
jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Dag Rune Skår (FRP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets vedtak i 
sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke 
var kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for tilgang 

til sjøen

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

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

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

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

Det ilegges ulovlighetsgebyr for den ulovlig oppførte brygge.”

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

V).

PTU-006/12 Vedtak:

Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets vedtak i 
sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke 
var kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for tilgang 

til sjøen

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet i møte 15.06.11 søknaden fra Anders Myklebust om 
dispensasjon, og fattet følgende enstemmige vedtak:

FS-065/11 Vedtak:

1) Formannskapet har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust datert 04.02.11 og 
21.02.11 og har etter en samlet vurdering kommet til at fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene ved det omsøkte tiltaket. Jamfør pbl § 
19-2.
Tiltaket er for omfattende i forhold til det behovet som har vært begrunnelsen fra 
søkers side; ”å unngå skader på lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli 
liggende i strandsonen og råtne”.
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 (forbud 
mot tiltak i 100-metersbeltet) avslås med den begrunnelse at tiltaket er for omfattende 
og virker sterkt privatiserende på området.

2) Formannskapet pålegger hjemmelshaver å fjerne tiltaket innen 3 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger.

3) Det forhåndsvarsles en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per kalenderdag 
fra utløpet av fristen til tiltaket er gjennomført. Et eventuelt pålegg som ikke er 
gjennomført innen fristen, vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. Søker kan innen 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til hans adresse, komme med merknader til forhåndsvarselet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8, 19-2, 20-1, 32-2 
samt kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er kommet inn klage på Formannskapets vedtak i sak F-065/11. Selve klagen og 
etterfølgende støtteskriv er skrevet av Advokat Schanche-Olsen AS på vegne av Anders 
Myklebust. Selve klagen er datert 13.09.11. Denne klagen er skrevet før klager har mottatt 
saksdokumentene. 
Klager innleder med at bakgrunnen for hele saken er to anonyme brev som klager ikke har 
fått satt seg inn i ettersom dokumentene ikke er mottatt. Det står videre i klagen at det kan se 
ut som om Myklebust er blitt bedt om sende inn søknader knyttet til vei og betongdekke. 
Basert på hva som så langt foreligger, kan det ifølge klager stilles spørsmål ved om det var 
grunnlag for dette, og om Myklebust i det hele tatt pliktet å sende inn søknader.
Klager nevner at Myklebust mottok brev om befaringen 1 uke etter at befaringen var avholdt. 
Han fikk derfor ikke være til stede under befaringen for å forklare forhold knyttet til 
vedlikehold av vei og sikring av området med betongdekke. Dette er etter det klager kan se 
en saksbehandlingsfeil knyttet til kommunens vedtak. Ved en klagebehandling ber klager om 
at det blir gjennomført en ny befaring som må berammes så tidlig som mulig, slik at 
Myklebust som bor i utlandet kan delta. Klager påpeker at det i formannskapets vedtak ikke 
fremgår hva saken gjelder. Det er kun vist til ”tiltaket”. Det vises videre til saksframleggets 
overskrift.

Veien.
Når det gjelder veien, opplyser Myklebust at det dreier seg om en gammel vei, fastlagt i 
utskiftning fra 1895. Det siteres så i klagen fra utskiftningen. Videre siteres det fra samme 
utskiftning når det gjelder vei. Det siteres også fra overutskiftning i 1897. Etter det klager kan 
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se, ble ikke veien flyttet ved den endringen som er omtalt i de aktuelle dokumentene. Klager 
kommenterer så grensene på vedlagt utskiftningskart. Klager opplyser at ifølge Myklebust, 
har hans arbeid på veien, kun har bestått av vedlikehold med grusing. Det opplyses at det 
ikke er opparbeidet ny vei. Ifølge klager dreier det seg om en vei som ser ut for å ha eksistert 
også lenge før utskiftingen i 1895. Klager ser det slik at slikt arbeid er gjenstand for søknad 
om tillatelse til tiltak eller dispensasjon til bygningsmyndighetene.

Betongdekke.
Klager skriver at vedtaket etter det han forstår gjelder muren og betongdekket som er støpt 
sør for bebyggelsen. Også her stiller klager spørsmål ved om det er krav til søknad eller 
dispensasjon, med den begrunnelse at tiltaket skal være satt i verk i samråd med Statens 
naturskadefond og muligens også Eigersund kommune. Klager viser til at det i vedtaket er 
gjengitt det som hevdes å være begrunnelsen fra Myklebust sin side: ”å unngå skader på 
lekende barn og for at tang og tare ikke skal bli liggende i strandsonen og råtne.” Ifølge 
klager er dette en mindre del av begrunnelsen, og klager konstaterer at kommunen verken i 
saksframlegget eller vedtaket har fått frem hovedpoenget i saken. Poenget er ifølge klager at 
området blir svært lite egnet for ferdsel når det som ligger igjen etter stormene er skarp 
”skåten” stein. Begrunnelsen for ikke å godkjenne søknaden, synes ifølge klager å være 
henvisning til varsomhet med tiltak i hundremetersbeltet, samt spørsmålet ved privatisering.
Ifølge klagen opplyser Myklebust at naboeiendommer hadde lakserettigheter og rett til to 
båtstøer i det som i dag er søndre del av område med betongdekke. Nord for disse hadde 
bnr. 90 sjøhus, naust, som ble ødelagt av storm for ca 25 – 35 år siden. Skaden var 
gjenstand for naturskadeerstatning fra Naturskadefondet. Slik klager forstår det, ble det 
gjenoppført et bygg, det midterste av de tre bygningene som i dag står ved sjøen. Klager 
skriver videre at området med betongdekke allerede var ”privatisert”.
Klager skriver videre at slik Myklebust har redegjort for overfor kommunen, ble det plassert 
”skåten” stein i området ved utbyggingen av den sørligste bygningen. Området ble deretter 
dekket med stein og singel for å bli tilgjengelig for ferdsel. Dersom denne steinen og singelen 
blitt liggende, hadde det ikke vært behov for betongdekket, ifølge klager. 
Klager skriver videre at nye stormer førte til at singel og stein ble vasket vekk, slik at området 
igjen ble lite tilgjengelig. Etter det Myklebust har opplyst, ble det på nytt gitt erstatning fra 
Naturskadefondet, slik klager forstår det, samtidig som det enten ble gitt anvisning om eller 
anbefaling om å sikre området med betongdekke. Slik klager har forstått det, antas det at 
anbefalingene skjedde i samråd med kommunen. På bakgrunn av dette ble betongdekket 
støpt i mai 2001.
Klager har skrevet til Naturskadefondet og naturforsikringspoolen for å få opplysninger om 
erstatningsutbetalingene og de anbefalingene som ble gitt i tilknytning til utbetaling av 
erstatning. Klager kommer tilbake til disse når han har mottatt svar.
Når det gjelder det nederste nivået, der det er montert tømmerstokker langs kanten mot 
sjøen, forstår klager Myklebust slik at dette hadde sammenheng med de rettighetene 
eiendommene med lakserettigheter hadde til båtstøer på stedet. Myklebust kunne ikke ta fra 
dem disse rettighetene, og arbeidene med det nedre betongdekket skjedde i samarbeid med 
disse rettighetshaverne. Den endringen som har skjedd, har ifølge klager tvert i mot gjort det 
lettere å ferdes i området. Dersom de opprinnelige båtstøene blitt opprettholdt, antar klager 
at ferdsel hadde blitt vanskeliggjort.
Klager skriver videre at han gjør gjeldende at det ikke var krav til kommunal behandling av 
betongdekket som et ”tiltak” i det arbeidene var utført i samråd med Naturskadefondet, og 
antakelig kommunen, for å forhindre framtidige naturskader.
Tilsvarende arbeider synes for øvrig å være utført i nabolaget, skriver klager, uten at det er 
kjent om dette har medført tilsvarende reaksjoner fra kommunens side. Dersom det har
medført konsekvenser, ber klager Eigersund kommune oversende til ham alle dokumentene 
som er knyttet til tilsvarende karakter vedrørende naboeiendommen.
Klager skriver videre at i den grad Eigersund kommune hadde grunnlag for å be om at 
Myklebust måtte søke om tillatelse, vil det fra klagers side bli hevdet at vedtaket er feil, fordi 
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mindre tilgjengelig enn det nå er, ifølge klager. Det er også feil fordi området fra gammelt av 
allerede er lovlig privatisert ved de båtstø og det sjøhus, naust som sto tidligere i området, 
ifølge klager. Disse gamle rettigheter mener klager overhodet ikke er vurdert. Dette er forhold 
som er forsøkt påpekt av Myklebust ifølge klager. Klager ber om at vedtaket blir opphevet. 
Subsidiært mener klager at Fylkesmannen må foreta en ny vurdering på grunnlag av alle de 
faktiske forhold i saken, ikke kun henvisning til barns ferdsel og ulempen med råtten tang og 
tare, selv om også det er hensyn av betydning dersom Fylkesmannen er opptatt av ferdsel 
og tilgjengelighet i strandsonen. 

Klager sendte inn et nytt brev med ytterligere opplysninger den 29.09.11. Det vises i brevet til 
at man i klagen nevnte at Naturskadefondet i 2001 ga erstatning for de skadene som hadde 
oppstått med utvasking av singel og grus. Klager viser til at det i et svar fra Statens 
landbruksforvaltning, datert 27.09.11, fremkommer at Anders Myklebust fikk utbetalt kr 
28.985,- etter utbetalingsattest. Det fremkommer at landbruksforvaltningen ikke lenger har de 
underliggende dokumentene, samt at det må være støpingen av dekket i mai 2001 som er 
godkjent som naturskadetiltak av Naturskadefondet. Det kan da ifølge klager ikke være 
grunnlag for Formannskapets vedtak hvor det kreves at dette tiltaket skal fjernes. Klager 
skriver videre at selv om dette burde være tilstrekkelig til at vedtaket omgjøres av 
Formannskapet, tas det forbehold om å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon 
knyttet til naturskader.  

Ved brev av 07.11.11 kommer klager med ytterligere opplysninger. De nye opplysningene 
gjelder dokumenter i tilknytning til skadeoppgjøret fra 2001. Dokumentene viser bl.a. 
takseringen av skaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er advokat for part i saken og klagen er innkommet innen utvidet klagefrist. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Varsling av befaring.
Varslingen av befaringen ble gjort på vanlig måte. Tiltakshaver oppholdt seg i utlandet på 
aktuelt tidspunkt og mottok dermed informasjonen om befaringen for seint. Klagers 
oppfatning at dette utgjør en saksbehandlingsfeil, støttes ikke av saksbehandler.

Hva saken gjelder?
Klager påpeker at man i vedtaket kun viser til ”tiltaket”, uten å beskrive dette nærmere. 
Saksforeleggets overskrift viser at saken gjelder ”kai, mur og vei”.

Søknaden fra Anders Myklebust, datert 04.02.11 gjelder: ”Støttemur for vei / brygge”. I 
dispensasjonssøknaden i forhold til plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak i 100-
meters beltet) skriver Myklebust at dispensasjonssøknaden gjelder for ”oppført beskyttelse 
støttemur for veg og som også deler av brukes som brygge på gnr. 2 bnr. 158”.

Søknadspliktig tiltak?
Klager stiller spørsmål ved om omsøkt tiltak er søknadspliktig; ”Også her reises det spørsmål 
ved om det var krav til søknad eller dispensasjon, fordi tiltaket skal være satt i verk i samråd 
med Statens naturskadefond og muligens Eigersund kommune.”
Strandloven var en lov som hadde til hensikt å sikre allmennheten tilgang til strandsonen i 
hele landet, og som omfattet alt areal innenfor 100-meters grensen fra sjø eller vassdrag. 
Den ble vedtatt som midlertidig strandlov i 1965. I 1971 ble Strandplanloven vedtatt. Den ble 
i 1985 avløst av § 17-2 i plan og bygningsloven. I plan- og bygningsloven 2008 er denne 
bestemmelsen videreført i § 1-8. Det kan ikke være tvil om at muren / brygga er oppført etter 
at det ble innført forbud mot slike tiltak i strandsonen, uten at det var gitt tillatelse. 
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Kommunens økonomiske kartverk fra 1974 viser at det ikke er noen brygge / mur på dette 
stedet da.

Statens naturskadefond gir ikke tillatelse til tiltak som er søknadspliktige etter bygningsloven 
/ plan- og bygningsloven. Det er det kun kommunens bygningsmyndigheter som gjør.

Vegrett.
I klagen blir vegretten som enkelte har på strekningen omtalt. Det er lagt ved utskrift fra 
utskiftningsforretningen i 1897. Fra Eigersund kommunes side er det ikke argumentert mot 
en slik vegrett, men en slik vegrett gir ikke i seg selv rett til å iverksette betydelige 
anleggstiltak i strandsonen. 

Privatisering.
I Formannskapets begrunnelse for å avslå søknaden om dispensasjon er det tatt med at 
tiltaket virker sterkt privatiserende på området. Klager mener at området var privatisert 
allerede før det aktuelle tiltaket ble utført. Det vises til at det var rett til 2 båtstøer og at det
sto en bygning der tidligere. Etter saksbehandlers syn ville to båtstøer av den gamle typen 
virke langt mindre privatiserende på strandsonen her, enn det den ca. 15 m lange kaikanten 
som fortsetter i en mur videre sørover, gjør.

Størrelsen på tiltaket.
Klager viser til at det er behov for tiltaket for å bedre framkommeligheten til bygningene nord 
for tiltaket. Det støpte området er mellom 5 og 8 m bredt og over 30 m langt. Dette er et langt 
mer omfattende tiltak enn det som er nødvendig for å sikre atkomsten til bygningene.

Etablerte rettigheter.
I klagen fremkommer det bl.a. at: ”I den utstrekning Eigersund kommune hadde grunnlag for 
å be om at Myklebust måtte søke om tillatelse, vil det bli hevdet at vedtaket er feil, fordi det 
ikke tar hensyn til etablerte rettigheter.”
De etablerte rettighetene i form av båtstøer og vegrett kan ikke i seg selv benyttes som 
begrunnelse for å gjennomføre et så omfattende tiltak. Fjerning av tiltaket vil ikke medføre 
annet for de aktuelle rettighetshaverne enn at de tidligere båtstøene må reetableres, noe 
som må være tiltakshavers ansvar, og at vegrettinnehaverne får ”fornøden vei” til sine 
parseller.

Konklusjon.
Saksbehandler kan ikke se at klagen og støtteskrivene inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaklet det klages på ble fattet. Det anbefales derfor at 
klager ikke gis medhold.

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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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalgt har nøye vurdert innkommet klage på vedtak i Formannskapets vedtak i 
sak 065/11 den 15.06.11, samt etterfølgende støtteskriv til klagen, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket det klages over ble fattet:

4. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
5.

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

176267
Søknad om tillatelse til tiltak/dispensasjon - kai, mur og vei, Gnr. 2 bnr. 94 og 158 -
Anders Myklebust, Færevik.

155592
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, Færevik. Forhåndsvarsel om 
pålegg.

161082
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 
158 - Anders Myklebust, Færevik

161084 Søknad om dispensasjon

171221
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

171222 Skisse/tegning
113664 Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 bnr. 20
177430 Færevik.pdf

191808
Klage til Fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.2011

191810 Utskrift av tinglyst dokument av 04.12.1897
191811 Kart

194369
Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.11

194370 Kopi av brev av 13.09.11
194371 Kopi av brev av 27.09.11

199666
Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over Eigersund formannskaps vedtak av 
15.06.11

199667 Vedlegg
206377 fotografi betong brygge.pdf
206378 utsnitt av kommuneplanen.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2008 Naboer på Midbrød
Ulovlig bygging av brygge og innlegging av vann 
i sjøbu

2 I 03.07.2009 Naboer på Midbrød
Ang. ulovlig bruk av sjøbu og ulovlig oppført 
brygge gnr. 2 bnr. 20 - Færevik

3 U 15.02.2010
Bjørg Nordis Pedersen; 
Anders Myklebust

Vedrørende naust på gnr. 2, bnr. 20

4 I 10.03.2010 Anders Myklebust
Informasjon vedrørende naust og brygge gnr. 2 
bnr. 20

5 U 26.01.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 158 -  Anders Myklebust, 
Færevik. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 04.02.2011 Anders Myklebust
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
støttemur for vei/brygge gnr. 2 bnr. 158 - Anders 
Myklebust, Færevik

7 U 08.03.2011 Anders Myklebust
Naust/hytte gnr. 2 bnr. 20 - Anders Myklebust, 
Færevik. Søknad om tillatelse til tiltak. Ulovlig 
bruk.

9 I 13.04.2011 Anders Myklebust
Søknad om dispensasjon for bygging i 100-
meters belte - oppføring av støttemur for 
vei/brygge gnr. 2 bnr. 158

11 U 08.06.2011 Anders Myklebust Varsel/informasjon om befaring

12 U 11.07.2011 Anders Myklebust
Utsending av vedtak - Søknad om oppføring av 
kai, mur og vei på gnr. 2 bnr. 20

13 I 27.07.2011 Anders Myklebust Varsel om klage på vedtak gnr. 2 bnr. 20 -

14 I 29.08.2011 Anders Myklebust
Vedr. naust/brygge gnr. 2,bnr. 20 - Færevik -
klage

15 U 29.08.2011 Anders Myklebust
Naust/brygge gnr. 2 bnr. 20 - bekreftelse på 
utvidet klagefrist til 13.09.11

16 I 05.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Vedr. søknad om oppføring av kai, mur og vei på 
gnr. 2 bnr. 20 - ber om dokumenter i saken

17 U 12.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Søknad om oppføring av kai, mur og vei på gnr. 
2 bnr. 158, fradelt bnr. 20 i Eigersund

18 I 13.09.2011
Advokat Arne 
Schanche-Olsen

Klage til Fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.2011

19 I 29.09.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

20 I 07.11.2011
Advokat Schanche-
Olsen AS

Vedr. klage til fylkesmannen i Rogaland over 
Eigersund formannskaps vedtak av 15.06.11

22 U 06.01.2012
Anders Myklebust; 
Advokat Schanche-
Olsen AS

Varsel/informasjon om befaring

Parter i saken:
            

Advokat Schanche-
Olsen AS

Postboks 12 4001 STAVANGER

Anders Myklebust T. Ivanausko 118 72192
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 28.09.2012 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 2/20 Færevik, Eigersund F/strand 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: morten.sageidet@fmro.no [mailto:morten.sageidet@fmro.no] 
Sendt: 28. september 2012 11:01
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 2/20 Færevik, Eigersund F/strand

Eigersund kommune                                                                      

Stavanger 28. september 2012

Vår ref:  12/2299

Deres ref: 12/5529 / 08/2729 / GBR-2/20 
                             FA-L42       GBR-2/158

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tiltak på 2/20 Færevik, Eigersund 

Vi viser til kommunens oversendelse av saken.

Utført tiltak i form av et betongdekke er gjennomført uten søknad er omfattende og har en 
dominerende utforming. Den privatiserende virkningen er også omfattende. Tiltaket innebærer en 
vesentlig endring av karakteren til strandsonen i området. Fylkesmannen vil frarå at det blir gitt 
en dispensasjon som innebærer at etablert betongdekke skal få byggetillatelse.
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Formannskapet i kommunen vedtok fjerning av betongdekket 15.06.2011 i samsvar med 
innstillingen fra administrasjonen. I ettertid ønsker planteknisk utvalg å omgjøre dette vedtaket. I 
vedtak fra 17.01.2012 ønsker planteknisk utvalg å åpne for dispensasjon med følgende 
begrunnelse:

1. Tiltaket har fått støtte av Statens naturskadefond.
2. Utført tiltak er 11 år gammelt.
3. Bryggen er ikke til sjenanse og hindrer ikke allmennheten

1. At Statens naturskadefond gir støtte til tiltak som det ikke er gitt byggetillatelse til er ikke et 
moment som kan tillegges vesentlig vekt.

2. At tiltaket er 11 år gammelt er ikke et tungveiende moment, siden byggeforbudet i strandsonen 
var tilsvarende da som nå.

3. Fylkesmannen er uenig i at bryggen/betongdekket ikke er til sjenanse. Den er 
overdimensjonert, og har en skjemmende utforming. Det er misvisende av kommunen å definere 
tiltaket som en brygge. Kun en liten del av betongdekket kan ha bryggefunksjon. Siden det er 
etablert naust på området må en spørre seg om behovet for en ny brygge på omsøt eiendom.

Fylkesmannen er bekymret for presedensvirkningen av tiltaket. En byggetillatelse her, vil kunne 
åpne for større byggetiltak i strandsonen andre steder. Sumvirkningen av denne type 
byggetillatelser i strandsonen, vil bety en bit-for-bit-utbygging av strandsonen.

Det er viktig at kommunen ikke behandler ulovlige tiltak mer lempelig enn byggetiltak der det 
blir søkt på ordinær måte. I dette tilfellet er det veldig tydelig at det ikke ville blitt åpnet for et så 
omfattende tiltak om tiltaket ikke var etablert og det hadde vært søkt på vanlig måte. Det er også 
uklart om det i hele tatt hadde blitt gitt tillatelse til tiltak på eiendommen, siden deler av 
strandsonen allerede er utbygd.

Med hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Morten Sageidet

plankoordinator
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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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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
187/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012
  

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 20.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/28068 X 31.10.2012
Byggesakssjefen delegert 
03.10.- 30.10.12

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251893 Byggesakssjefen delegert 03.10.-30.10.12.doc
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Byggesakssjefen delegert 03.10.- 30.10.12. 

ArkivSakID Jdato Adm.enh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Jp.st. Saksnr 

'12/1407 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Vedtak - godkjent ansvarsrett for 
utstikking, gnr. 48 bnr. 49 

'12/25585 J '402/12 

'12/1675 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til  dispensasjon - påbygg 
fritidsbolig Tveidaveien 72 

'12/25598 J '403/12 

'12/1825 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til tiltak, deling av 
grunneiendom gnr. 5 bnr. 9 - Saurdalen 

'12/25625 J '404/12 

'12/1787 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt nr 24, 
gnr. 100 bnr. 1 , Rune Harald Strømstad/Arnt 
Olav Seglem, Møgedalsveien 224 

'12/25656 J '405/12 

'12/785 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Rammetillatelse - oppføring av garasje gnr. 
5 bnr. 57 - Tor Even Refsland, 
Ytstebrødveien 248 

'12/25618 J '406/12 

'12/1524 04.10.2012 MBY 03.10.2012 Rammetillatelse til oppføring  av 
vertikaltdelt 2 manns bolig gnr. 8 bnr. 466 

'12/25673 J '407/12 

'11/2263 04.10.2012 MBY 04.10.2012 Endring av tillatelse - Riving samt 
oppføring nytt bolighus med garasje gnr. 7 
bnr. 50 - Akram Abehesht og Hassan Afraz, 

'12/25762 J '408/12 

'11/2041 05.10.2012 MBY 05.10.2012 Tillatelse til mindre endring 
byggbeliggenhet fritidsbolig  gnr. 1 bnr. 92 

'12/25913 J '410/12 

'12/1869 05.10.2012 MBY 05.10.2012 Rammetillatelse for riving av eksisterende 
tomannsbolig samt oppføring av to nye 
tomannsboliger gnr 46 bnr 167 

'12/25923 J '411/12 

'10/747 10.10.2012 MBY 10.10.2012 Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, 
Maurholen. Anmodning om ferdigattest. 

'12/26256 J '412/12 

'11/1511 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon for fasadeendring og oppføring 
av bod gnr. 1 bnr. 30 - Henning Feyling 

'12/26631 J '413/12 

'12/1207 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon - oppføring av garasje gnr. 8 
bnr. 472 

'12/26634 R '414/12 

'09/1992 16.10.2012 MBY 16.10.2012 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 -
Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 
26.06.12. Nytt vedtak. 

'12/26679 J '417/12 

'12/2013 16.10.2012 MBY 16.10.2012 Tillatelse til tiltak - endring av 
tillatelse - K4 Delfelt 1, gnr 47 bnr. 929, 
seksjon 5-6, 7-8,  9-10, 33-34, 45-46 

'12/26680 J '418/12 
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'12/1860 17.10.2012 MBY 16.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon til oppføring av garasje gnr. 
48 bnr. 96, snr. 2 

'12/26714 J '419/12 

'12/1840 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 
49 bnr. 172 -  Kjeøy 

'12/26750 J '420/12 

'12/1814 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til seksjonering - gnr. 13 bnr. 
1282 - Seconda AS, Elvegaten 10 

'12/26765 J '421/12 

'11/1859 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - resterende 
arbeider utfylling i sjø m.m. gnr 8 bnr 36, 
Krabbavik 

'12/26778 R '422/12 

'12/1824 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av garasje 
gnr. 46 bnr. 231 

'12/26754 J '423/12 

'12/1062 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring, 
skifte av tak og etterisolering gnr. 13 bnr. 
1280 - Miriam Sæther og Jens Aarstad, 
Elvegaten 8 

'12/26777 J '424/12 

'12/145 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingtillatelse for delvise 
fasadearbeider gnr.13 bnr.1351- Storgaten 27 

'12/26812 J '425/12 

'12/1483 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - Fritidsbolig gnr. 
123 bnr. 50 - Krzysztof Bernacki, 
Risvikveien 64 

'12/26695 J '426/12

'11/1702 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - Kårbolig gnr. 49 
bnr. 4 - Marlen Ivesdal Thengs og Halvor 
Thengs, Tengsveien 11 

'12/26776 J '427/12 

'12/1743 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Godlkjenning av ansvarsrett Sig Halvorsen 
tiltak, gnr. 60 brn. 776 

'12/26885 J '428/12 

'12/1775 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Tillatelse til tiltak - Støttemur gnr. 47 
bnr. 203 - Egil Rogstad, Nonsteinbakken 21 

'12/26887 J '429/12 

'12/1464 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Rammetillatelse riving garasje, tilbygg eks 
bolig og ny carport gnr. 13 bnr. 350 - Terje 
Melhus, Årstadfjellveien 3 

'12/26902 J '430/12 

'11/2423 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Søknad om endring av tillatelse, oppføring 
av bolig og garasje gnr. 47 bnr. 896 

'12/26877 J '431/12 

'12/1996 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Tillatelse i ett trinn til oppføring av 
bolig og garasje samt kloakkanlegg med eget 
renseanlegg gnr. 80 bnr. 10 

'12/26916 J '432/12 

'12/1654 22.10.2012 MBY 19.10.2012 Tillatelse til utvidelse av vindfang og 
garasje gnr. 13 bnr. 419, Sandbakkveien 30 

'12/27052 J '433/12 

'10/217 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til endring av tillatelse gnr. 60 
bnr. 745, tomt 4 

'12/27112 J '434/12 
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'12/1859 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt gnr. 
100 bnr. 1 festenr. 5 - , Rune Harald 
Strømstad / Jan Marlon 

'12/27125 J '435/12 

'12/1491 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til oppføring av tilbygg gnr. 47 
bnr. 696 - Kreklingebakken 3 

'12/27135 J '436/12 

'12/1377 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Rammetillatelse, riving av eksisterende 
garasje og terrasse for oppføring av tilbygg 
garasje m/ takterasse og bod gnr 13 bnr 289 
Mosterveien 23 

'12/27215 J '437/12 

'12/1148 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse til tiltak- tilbygg til bolig 
gnr. 46 bnr. 252- Thor Egil Mortensen, 
Nyeveien 69 

'12/21875 J '438/12 

'11/2413 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Rammetillatelse og dispensasjon til 
oppføring av fritidsbolig gnr. 49 bnr. 159, 
Tengsstranda 

'12/27200 J '439/12 

'12/1861 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til tiltak fasadearbeider, 
oppføring av veranda, overbygg og trapp ved 
inngang - gnr. 7 bnr. 291 

'12/27253 J '440/12 

'11/2205 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse og dispensasjon til oppføring av 
garasje - gnr. 13 bnr. 2660 - Lygre 

'12/27257 J '441/12 

'12/1952 23.10.2012 MBY 23.10.2012 Rammetillatelse - Tilbygg til eksisterende 
bygning gnr. 8 bnr. 307, 366 - Rogaland 
Bildeler AS 

'12/27124 J '442/12 

'12/1430 23.10.2012 MBY 23.10.2012 Tillatelset til tiltak -  Riving av 
eternittkledning/ny kledning og listverk 
gnr. 46 bnr. 441 - Lars Arild Thorsen, 
Fabrikkplassen 3 

'12/27339 J '443/12 

'12/1085 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse i ett trinn og dispensasjon til 
tilbygg hagestue gnr. 7 bnr. 378 -
Skonnertveien 6 

'12/27445 J '445/12 

'07/3375 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse og dispensasjon til endring av 
mønehøyde samt endring takvinkel og takvindu 
- gnr. 7 bnr. 679 - Geir Hjorth, Hatlevik 

'12/27481 J '446/12 

'12/1675 26.10.2012 MBY 25.10.2012 Tillatelse til tiltak & Utslippstillatelse 
gnr. 107 bnr. 12 - renseanlegg for gråvann 

'12/27619 F '447/12 

'11/2093 25.10.2012 MBY 25.10.2012 Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. 
Opphevelse av vedtak i sak BMD 401/12 og 
nytt vedtak. Forhåndsvarsel om pålegg. 

'12/27622 R '448/12 
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'12/972 30.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse og dispensasjon for oppføring av 
to-mannsbolig samt forstøtningsmurer gnr. 13 
bnr. 2661 ,Seglem og Åse AS 

'12/27714 J '449/12 

'12/1894 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse til fradeling av tomter og 
fellesareal til vei og lekeplass nytt 
boligfelt del av gnr. 60 bnr. 1 -
Hellviksveien 

'12/27746 F '450/12 

'12/1862 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring 
av garasje i 2 etasjer - Tillatelse og 
dispensasjon til oppføring av garasje på 
49m2 -   gnr. 13 bnr. 855 - Iglatjørnveien 1 

'12/27720 F '451/12 

'12/2031 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse i ett trinn oppføring carporter i 
rekke gnr.13 bnr.2544 - Sameiet Herredshuset 

'12/27764 J '452/12 

'12/2027 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til tiltak innebygging eks. 
takoverbygg og fasadeendring gnr.47 bnr.803 

'12/27780 J '453/12 

'12/1746 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til oppføring av enebolig gnr. 7 
bnr. 755 

'12/26851 J '454/12 

'11/1869 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
764, Knarrveien 1 

'12/27876 F '455/12 

'11/1870 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
765, Knarrveien 3 

'12/27885 F '456/12 

'11/1871 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
766, Knarrveien 5 

'12/27892 F '457/12 

'12/1963 30.10.2012 MBY 30.10.2012 Rammetillatelse for utbedring  av deler av 
Sletteveien,  gnr. 60 bnr. 740 

'12/27901 F '458/12 

'12/2021 30.10.2012 MBY 30.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt gnr. 
100 bnr.1 festenr.27, Rune Harald Strømstad 
/ Alf Reidar Ueland, Møgedalsveien 212 

'12/27919 F '459/12 

'10/1880 31.10.2012 MBY 30.10.2012 Tillatelse og dispensasjon for deling av 
eiendom -  gnr. 7 bnr. 38 - Krossvikodden, 
Leidland 

'12/27968 F '460/12 
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Byggesakssjefen delegert 03.10.- 30.10.12. 

ArkivSakID Jdato Adm.enh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Jp.st. Saksnr 

'12/1407 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Vedtak - godkjent ansvarsrett for 
utstikking, gnr. 48 bnr. 49 

'12/25585 J '402/12 

'12/1675 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til  dispensasjon - påbygg 
fritidsbolig Tveidaveien 72 

'12/25598 J '403/12 

'12/1825 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til tiltak, deling av 
grunneiendom gnr. 5 bnr. 9 - Saurdalen 

'12/25625 J '404/12 

'12/1787 03.10.2012 MBY 03.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt nr 24, 
gnr. 100 bnr. 1 , Rune Harald Strømstad/Arnt 
Olav Seglem, Møgedalsveien 224 

'12/25656 J '405/12 

'12/785 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Rammetillatelse - oppføring av garasje gnr. 
5 bnr. 57 - Tor Even Refsland, 
Ytstebrødveien 248 

'12/25618 J '406/12 

'12/1524 04.10.2012 MBY 03.10.2012 Rammetillatelse til oppføring  av 
vertikaltdelt 2 manns bolig gnr. 8 bnr. 466 

'12/25673 J '407/12 

'11/2263 04.10.2012 MBY 04.10.2012 Endring av tillatelse - Riving samt 
oppføring nytt bolighus med garasje gnr. 7 
bnr. 50 - Akram Abehesht og Hassan Afraz, 

'12/25762 J '408/12 

'11/2041 05.10.2012 MBY 05.10.2012 Tillatelse til mindre endring 
byggbeliggenhet fritidsbolig  gnr. 1 bnr. 92 

'12/25913 J '410/12 

'12/1869 05.10.2012 MBY 05.10.2012 Rammetillatelse for riving av eksisterende 
tomannsbolig samt oppføring av to nye 
tomannsboliger gnr 46 bnr 167 

'12/25923 J '411/12 

'10/747 10.10.2012 MBY 10.10.2012 Gnr. 5 bnr. 186 - Magnar Grødeland, 
Maurholen. Anmodning om ferdigattest. 

'12/26256 J '412/12 

'11/1511 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon for fasadeendring og oppføring 
av bod gnr. 1 bnr. 30 - Henning Feyling 

'12/26631 J '413/12 

'12/1207 15.10.2012 MBY 15.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon - oppføring av garasje gnr. 8 
bnr. 472 

'12/26634 R '414/12 

'09/1992 16.10.2012 MBY 16.10.2012 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 -
Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 
26.06.12. Nytt vedtak. 

'12/26679 J '417/12 

'12/2013 16.10.2012 MBY 16.10.2012 Tillatelse til tiltak - endring av 
tillatelse - K4 Delfelt 1, gnr 47 bnr. 929, 
seksjon 5-6, 7-8,  9-10, 33-34, 45-46 

'12/26680 J '418/12 
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'12/1860 17.10.2012 MBY 16.10.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 
dispensasjon til oppføring av garasje gnr. 
48 bnr. 96, snr. 2 

'12/26714 J '419/12 

'12/1840 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til deling av grunneiendom gnr. 
49 bnr. 172 -  Kjeøy 

'12/26750 J '420/12 

'12/1814 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til seksjonering - gnr. 13 bnr. 
1282 - Seconda AS, Elvegaten 10 

'12/26765 J '421/12 

'11/1859 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - resterende 
arbeider utfylling i sjø m.m. gnr 8 bnr 36, 
Krabbavik 

'12/26778 R '422/12 

'12/1824 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av garasje 
gnr. 46 bnr. 231 

'12/26754 J '423/12 

'12/1062 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring, 
skifte av tak og etterisolering gnr. 13 bnr. 
1280 - Miriam Sæther og Jens Aarstad, 
Elvegaten 8 

'12/26777 J '424/12 

'12/145 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingtillatelse for delvise 
fasadearbeider gnr.13 bnr.1351- Storgaten 27 

'12/26812 J '425/12 

'12/1483 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - Fritidsbolig gnr. 
123 bnr. 50 - Krzysztof Bernacki, 
Risvikveien 64 

'12/26695 J '426/12

'11/1702 17.10.2012 MBY 17.10.2012 Igangsettingstillatelse - Kårbolig gnr. 49 
bnr. 4 - Marlen Ivesdal Thengs og Halvor 
Thengs, Tengsveien 11 

'12/26776 J '427/12 

'12/1743 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Godlkjenning av ansvarsrett Sig Halvorsen 
tiltak, gnr. 60 brn. 776 

'12/26885 J '428/12 

'12/1775 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Tillatelse til tiltak - Støttemur gnr. 47 
bnr. 203 - Egil Rogstad, Nonsteinbakken 21 

'12/26887 J '429/12 

'12/1464 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Rammetillatelse riving garasje, tilbygg eks 
bolig og ny carport gnr. 13 bnr. 350 - Terje 
Melhus, Årstadfjellveien 3 

'12/26902 J '430/12 

'11/2423 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Søknad om endring av tillatelse, oppføring 
av bolig og garasje gnr. 47 bnr. 896 

'12/26877 J '431/12 

'12/1996 18.10.2012 MBY 18.10.2012 Tillatelse i ett trinn til oppføring av 
bolig og garasje samt kloakkanlegg med eget 
renseanlegg gnr. 80 bnr. 10 

'12/26916 J '432/12 

'12/1654 22.10.2012 MBY 19.10.2012 Tillatelse til utvidelse av vindfang og 
garasje gnr. 13 bnr. 419, Sandbakkveien 30 

'12/27052 J '433/12 

'10/217 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til endring av tillatelse gnr. 60 
bnr. 745, tomt 4 

'12/27112 J '434/12 
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'12/1859 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt gnr. 
100 bnr. 1 festenr. 5 - , Rune Harald 
Strømstad / Jan Marlon 

'12/27125 J '435/12 

'12/1491 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til oppføring av tilbygg gnr. 47 
bnr. 696 - Kreklingebakken 3 

'12/27135 J '436/12 

'12/1377 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Rammetillatelse, riving av eksisterende 
garasje og terrasse for oppføring av tilbygg 
garasje m/ takterasse og bod gnr 13 bnr 289 
Mosterveien 23 

'12/27215 J '437/12 

'12/1148 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse til tiltak- tilbygg til bolig 
gnr. 46 bnr. 252- Thor Egil Mortensen, 
Nyeveien 69 

'12/21875 J '438/12 

'11/2413 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Rammetillatelse og dispensasjon til 
oppføring av fritidsbolig gnr. 49 bnr. 159, 
Tengsstranda 

'12/27200 J '439/12 

'12/1861 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse til tiltak fasadearbeider, 
oppføring av veranda, overbygg og trapp ved 
inngang - gnr. 7 bnr. 291 

'12/27253 J '440/12 

'11/2205 22.10.2012 MBY 22.10.2012 Tillatelse og dispensasjon til oppføring av 
garasje - gnr. 13 bnr. 2660 - Lygre 

'12/27257 J '441/12 

'12/1952 23.10.2012 MBY 23.10.2012 Rammetillatelse - Tilbygg til eksisterende 
bygning gnr. 8 bnr. 307, 366 - Rogaland 
Bildeler AS 

'12/27124 J '442/12 

'12/1430 23.10.2012 MBY 23.10.2012 Tillatelset til tiltak -  Riving av 
eternittkledning/ny kledning og listverk 
gnr. 46 bnr. 441 - Lars Arild Thorsen, 
Fabrikkplassen 3 

'12/27339 J '443/12 

'12/1085 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse i ett trinn og dispensasjon til 
tilbygg hagestue gnr. 7 bnr. 378 -
Skonnertveien 6 

'12/27445 J '445/12 

'07/3375 24.10.2012 MBY 24.10.2012 Tillatelse og dispensasjon til endring av 
mønehøyde samt endring takvinkel og takvindu 
- gnr. 7 bnr. 679 - Geir Hjorth, Hatlevik 

'12/27481 J '446/12 

'12/1675 26.10.2012 MBY 25.10.2012 Tillatelse til tiltak & Utslippstillatelse 
gnr. 107 bnr. 12 - renseanlegg for gråvann 

'12/27619 F '447/12 

'11/2093 25.10.2012 MBY 25.10.2012 Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. 
Opphevelse av vedtak i sak BMD 401/12 og 
nytt vedtak. Forhåndsvarsel om pålegg. 

'12/27622 R '448/12 
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'12/972 30.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse og dispensasjon for oppføring av 
to-mannsbolig samt forstøtningsmurer gnr. 13 
bnr. 2661 ,Seglem og Åse AS 

'12/27714 J '449/12 

'12/1894 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse til fradeling av tomter og 
fellesareal til vei og lekeplass nytt 
boligfelt del av gnr. 60 bnr. 1 -
Hellviksveien 

'12/27746 F '450/12 

'12/1862 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring 
av garasje i 2 etasjer - Tillatelse og 
dispensasjon til oppføring av garasje på 
49m2 -   gnr. 13 bnr. 855 - Iglatjørnveien 1 

'12/27720 F '451/12 

'12/2031 26.10.2012 MBY 26.10.2012 Tillatelse i ett trinn oppføring carporter i 
rekke gnr.13 bnr.2544 - Sameiet Herredshuset 

'12/27764 J '452/12 

'12/2027 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til tiltak innebygging eks. 
takoverbygg og fasadeendring gnr.47 bnr.803 

'12/27780 J '453/12 

'12/1746 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til oppføring av enebolig gnr. 7 
bnr. 755 

'12/26851 J '454/12 

'11/1869 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
764, Knarrveien 1 

'12/27876 F '455/12 

'11/1870 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
765, Knarrveien 3 

'12/27885 F '456/12 

'11/1871 29.10.2012 MBY 29.10.2012 Tillatelse til fasadeendring gnr. 1 bnr. 
766, Knarrveien 5 

'12/27892 F '457/12 

'12/1963 30.10.2012 MBY 30.10.2012 Rammetillatelse for utbedring  av deler av 
Sletteveien,  gnr. 60 bnr. 740 

'12/27901 F '458/12 

'12/2021 30.10.2012 MBY 30.10.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt gnr. 
100 bnr.1 festenr.27, Rune Harald Strømstad 
/ Alf Reidar Ueland, Møgedalsveien 212 

'12/27919 F '459/12 

'10/1880 31.10.2012 MBY 30.10.2012 Tillatelse og dispensasjon for deling av 
eiendom -  gnr. 7 bnr. 38 - Krossvikodden, 
Leidland 

'12/27968 F '460/12 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 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 4371 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 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 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 4372 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 

Side 501 av 501


	Saksinnkalling
	Sak 173/12 - Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte20.11.2012
	Sak 174/12 - Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016
	Sak 175/12 - Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte23.10.2012
	Sak 176/12 - Reguleringsplan for riggområde og midlertidigmassedeponi - rassikring av Fv 42 - 1. gangsbehandling
	Sak 177/12 - Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41fritidsboliger Svånes - 1. gangsbehandling
	Sak 178/12 - Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell,parkeringsanlegg m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1.gangsbehandling
	Sak 179/12 - Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felleslekeplass - Sandbakkane
	Sak 180/12 - Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60bnr. 125 - Bjarne Berntsen.
	Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass,fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland,Vassviksveien 42
	Sak 181/12 - Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass,fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland,Vassviksveien 42
	Sak 182/12 - Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen.Søknad om redusert gebyr.
	Sak 183/12 - Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien11. Klage på behandlingsgebyr.
	Sak 184/12 - 2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag -søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig- gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy
	Sak 185/12 - Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 -Aslaug Dyrnes, Dyrnes. Ny behandling.
	Sak 186/12 - Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik.
	Sak 187/12 - Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012
	RS 1: Byggesakssjefen delegert 03.10.- 30.10.12.




