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Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. 
gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Rambøll AS har sendt inn forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 for å kunne 
oppføre firemannsbolig med parkering på eiendommen. Miljøutvalget vedtok i møte 17.03.11 
i sak 041/11 at det kunne bygges inntil 4 boenheter på tomten under visse forutsetninger, 
beskrevet i eventuell tidligere politiske behandlinger. Denne saken har vært krevende for 
begge parter. En vurderer at dette bl.a. skyldes at det før planarbeidet var startet var en 
kommet langt i forhold til planlegging av bygg for 4 boenheter uten at det i tilstrekkelig grad 
var tatt hensyn til de forutsetningene miljøutvalget ga i sin anbefaling av planarbeidet. Det 
har vist seg vanskelig å få gjort endringer som bringer planforslaget mere i tråd med 
forutsetningene i PTU vedtaket.  Dokumentasjon av forhold til utsikt for naboer som blir 
direkte berørt (utenom Fjellveien 14), mangler. Vurderinger i forhold til utforming, volum, 
størrelse, antall boenheter av ny bebyggelse og konsekvenser av dette med hensyn til 
områdets bygningsstruktur og tilpasning til terreng mangler og foreslått utnyttelse av gnr 13 
bnr 308 er ikke i tråd med føringene i PTU vedtaket slik rådmannen vurderer det. En vurderer 
at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til omgivelsene og naboene jfr. 
uttaler fra disse. En er derfor av den oppfatning at planforslaget må returneres, og det 
utarbeides et planforslag som er i trår med miljøutvalgets vedtak fra sak 041/11. 
 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om reguleringsforslaget skal legges ut på høring og offentlig 
ettersyn. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
 
Forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 - Fjellveien  med kart og bestemmelser 
datert 01.11.11 sendes tilbake til forslagsstiller med følgende begrunnelse og der følgende 
må ivaretas før planen behandles på nytt: 
 
1 Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for 

planarbeidet i sak 041/11. 
 
2 Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra  

a- h. 
 
3 Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen 

for Fjellveien 10, 12 og 14. 
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4 På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket 
gatetunet Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for 
frisikt med rette arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner.

5 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis 
med symbol på plankartet.

6 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 
plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet.

7 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad av 
utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell.

8 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig.

9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig 
og hvilken som skal være felles.

10 Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og 
hva som er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må 
angis riktig i bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd 
areal. Dette må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting.

11 Det må foreligge fagkyndig vurdering av støy fra Sokndalsvei.

11 Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra 
Fjellveien 10, og 12.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

M-041/11 Vedtak:

1. Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for 
Fjellveien 16 - del av plan 2-2 – ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt 
å etablere inntil 4 boenheter, men i tråd med føringene i gjeldende bestemmelser. 
Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen.

a. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og 
avbøtende tiltak skisseres som del av reguleringsplan.

b. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det 
gjelder byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med 
strøkets omkring.

c. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der 
terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse 
skal innrette seg etter terrengets høydelinjer.

d. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal 
dokumenteres.

e. Et minimum er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og 
vårjevndøgn kl. 15.00. Dette skal også gjelde naboeiendommer på begge 
sider av vegen og skal dokumenteres.

f. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.

g. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på 
egen eiendom.

h. Universell utforming skal ivaretas.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4.
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1. gangsbehandling-reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16

Hele planforslaget ligger innenfor stiplet sirkel

1. Innledning og bakgrunn
Kommunen mottok en forespørsel for reguleringsendring for gnr 13 bnr 308. Miljøutvalget 
anbefalte i møte 17.03.11 at det kunne utarbeides reguleringsendring for gnr 13 bnr 308 for 
etablering av ny bolig med inntil 4 enheter under visse forutsetninger (se M-041/11 vedtak)
Plankontoret har mottatt forslag til reguleringsendring for å kunne etablere firemannsbolig 
med parkeringskjeller og gjesteparkering i Fjellveien 16.

Kommunen har hatt flere møter med forslagsstiller for å få et planforslag som ivaretar de 
punkter som Miljøutvalget krevde ved anbefaling av oppstart av planarbeidet. Det kan sies at 
mye av dette ikke er etterfulgt og viser til vurderingene i saksfremlegget.
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

     Det aktuelle området ligger innenfor stiplet linje

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

I gjeldende kommuneplan for Egersund sentrum er 

området avsatt til boligområde.
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2.2 Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er fordelt på 3 reguleringsplaner:

2-2 Ytre boligområde i Egersund sentrum.

6-1 Aarstaddalen

13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell (ikke stadfestet)

I gjeldende reguleringsplan for (2-2) 
Ytre boligområde i Egersund sentrum
vedtatt i kommunestyret 14.06.1976 
regulert til byggeområde for boliger og 
trafikkområde for kjørevei.

Gjeldende reguleringsplan for (6-1) 
Aarstaddalen, stadfestet 27.09.1966, 
viser sørlige del av Fjellveien og 
området for transformatorstasjon.
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3. PLANPROSESS

3.1 Varsel om regulering
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter og annonsert i Dalane Tidende og kommunens hjemmeside.

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

Offentlige merknader
1. Statens vegvesen, 26.04.11 � Ingen merknad o

2. Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg datert 27.04.11 � Merknad o

Private merknader

3. Kenneth Andersen, brev datert 
25.01.12 � Ingen merknad o

4. Geir Olsen, brev datert 12.05.11 � Merknad
5. Beboere i Fjellveien ,31.03.12 � Merknad

6. Rune Iversen m.fl. brev datert 
09.04.12 � Merknad

7. Jan T. Nilsen � Merknad

3.2 Innsendte merknader

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Statens vegvesen-

26.04.11 
� Har ingen merknader til varsel 

om oppstart, men vil 
forbeholde retten til og 
eventuelt komme med 
merknader i 
reguleringssammenheng.

o - Tas til orientering

2. Eigersund kommune 
Felles brukerutvalg-
27.04.11

� Forutsetter at krav om 
universell utforming legges til 
grunn for denne planen, og 
dokumenteres.

- Viser til forslagsstillers beskrivelse 
og saksbehandlers kommentar 
vedrørende universell utforming.

Private uttaler
3. Kenneth Andersen, 

-25.01.12
� Har ingen merknader til at det 

settes opp firemannsbolig 
foran sin bolig. Er positiv til 
tiltaket.

o - Ingen kommentar

4. Geir Olsen-12.05.11 � 2 boenheter kan muligens 
være trafikkmessig 
akseptabelt.

� Fjellveien som for øvrig er 
blindvei, er også lekeplass for 
barna som bor i området samt 
besøkende venner. Det 

o

o

- 2 boenheter vil klart gi mindre 
biltrafikk inn i området enn 4 
boenheter. Viser for øvrig til 
saksbehandlers kommentar under 
tema som omhandler trafikk i 
planbeskrivelsen.

- Viser punkt 4.1 vedrørende 
rikspolitiske retningslinjer å ivareta 
barn og unges interesser i 
planleggingen. Dersom kommunen 
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kommer selvfølgelig av at 
området er gammel 
bebyggelse og har dermed 
ikke tilrettelagt lekeplass.

� Dagens forhold er at mengden 
av parkerte biler rett som det 
er har et slikt omfang at 
utrykningskjøretøy, spesielt 
større sådanne vil ha 
problemer med å komme frem.

o

ikke tar hensyn til forskriften vil det 
være saksbehandlingsfeil.

- En har registrert parkerings-
problemet i gaten, og dette er tatt 
opp med forslagsstiller som selv har 
anbefalt løsning med et gatetun.

5. Beboere i Fjellveien-
31.03.12

� Har tidligere protestert på 
utbyggingsplanene og 
fastholder på det sterkeste 
protestene som nærmeste 
nabo.

� Omsøkte tiltak er ikke i 
nærheten av formålet i 
reguleringsbestemmelsene 
verken med hensyn til 
byggeskikk, volum, takvinkler 
m.v. Bygningsvolumet er av en 
slik størrelse at resterende 
areal vanskelig kan dekke 
behov som bl.a. lekeområde.

� Bygget fremstår som 
fremmedelement. Viser til MU 
sitt vedtak punkt b): ”Ny 
bebyggelse skal innordne seg 
områdets bygningsstruktur når 
det gjelder byggeskikk og 
målestokk og må ikke bryte i 
vesentlig grad med strøkets 
omkring”

� Side 24-28 forsøker å gi 
inntrykk av at bygget ikke vil 
ruve noe særlig i terrenget. 
Dette er ren manipulering. 
Planutvalget burde kreve at 
hver hjørne på bygget, fysisk 
angis med høyder for å 
anskueligjøre realitetene.

� Side 22-bildene som brukes 
ligger ikke i det regulerte 
området. Slike bilder kan i 
utgangspunktet tas fra hvor 
som helst.

� Side 4-anført at planområdet 
er på totalt 1003 m², mens 
matrikkelbrev viser til 
eiendommen er på 782,3 m². 

O

O

J

O

E

E

- Tas til orientering.

- Det vises til kommentarene i 
saksfremstillingen vedrørende 
temaer som her blir berørt.

- Planforslaget i nåværende form har 
ikke tatt hensyn til miljøutvalgets 
vedtak vedrørende tilpasning til 
strøkets karakter, byggeskikk, 
volum.

- Plankontoret har utarbeidet 
snittoppriss som viser størrelsen av 
ny bebyggelse i forhold til 
omkringliggende bebyggelse. Det 
hadde vært ønskelig med 3d 
illustrasjon som viser 
firemannsboligen i fugleperspektiv 
som kan dokumentere hvordan 
prosjektet konkret vil fremstå i 
bygningsmiljøet. En kan anta at 
bygget vil ruve noe i terrenget med 
foreslått volum og tre fulle etasje 
(parkeringskjeller iberegnet).

Rådmannen tar dette til etterretning 
og viser til kommentar knyttet til 
dette i saksutredningen.

- Tas til etterretning. En vil be om ny 
beregnelse av utnyttelsesgrad av 
eiendommen med riktig oppgitt 
areal før planforslaget legges ut til 
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En betydelig forskjell i forhold 
til utnyttelsesgraden av 
eiendommen.

� Side 10-viser mønehøyde på 
kote 19. Det vil gi en 
byggehøyde på i underkant av 
10 meter. § 6 i 
bestemmelsene sier maks 
høyde for 2 etasjers bygning i 
området ikke skal overstige 9 
meter.

� Ovenstående illustrerer en 
underlig måte å behandle de 
faktiske forhold på.

� Utsikt. Vedrørende MU sitt 
vedtak punkt d): ”Endring av 
utsikt for naboer skal søkes 
redusert til et minimum og skal 
dokumenteres.” Planutvalget 
bes tenke seg at de er eier av 
en av de bakenforliggende 
eiendommer med Årstadfjellet 
som bakteppe og får et slikt 
bygg i front.

� Trafikk. Vedrørende MU sitt 
vedtak punkt a): ”Trafikale 
vurderinger og vurdering av 
trafikksikkerheten må vurderes 
og avbøtende tiltak skisseres 
som del av reguleringsplan.”

� Side 16 redegjør for 
støyberegninger. Dersom 
dette er et moment må støy fra 
den tett trafikkerte Årstaddalen 
som overstiger ÅDT på 500.

� Fjellveien er mer enn nok 
belastet både med parkering i 
gateløpet og trafikk i 
boligfeltet. 4 nye boliger vil gi 
større belastning enn i dag og 
4 nye parkeringsplasser vil 
bare i teorien avlaste området.

� Side 19 gir uttrykk for at det 
under gitte forutsetninger kan 
forventes en trafikkøkning på 
16%, som er mer enn nok.

� Side 17 sitat ”Gatens utforming 
innbyr ikke til kjøring i høy 
hastighet. Det er trolig heller 
ikke et problem. 
Fremmedparkering som følge 
av nærhet til sentrum og til 

E

O

J

E

O

E

O

O

offentlig ettersyn.

- Tas til etterretning. En vil be om ny 
beregnelse av utnyttelsesgrad av 
eiendommen med riktig oppgitt 
areal før planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn.

- Tas til orientering.

- Forsalgsstiller har ikke etterkommet 
kommunens ønske om 
dokumentasjon av foreslått 
bebyggelses virkning av utsikt for 
naboer som blir berørt av dette.

- Det vises til forslagsstillers egne 
vurderinger vedrørende trafikale 
forhold i planbeskrivelsen.

- Tas til orientering.

- Det vises til forslagsstillers egne 
vurderinger vedrørende trafikale 
forhold i planbeskrivelsen.

- Tas til orientering.

- Tas til orientering.
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turområde Årstadfjellet er nok 
et større problem” Nok en 
påstand uten rot i 
virkeligheten. Fleste beboere 
har bodd i Fjellveien en 
årrekke kan skrive under på at 
fremmedparkering i stor grad 
er et ikke eksisterende 
problem.

� Dersom reguleringsendringen 
blir imøtekommet får dette 
omgående negative følger for 
bomiljøet og konsekvenser for 
senere søknader som på sikt 
vil endre områdets karakter 
vesentlig.
En bør ta hensyn til at 
beboerne har forholdt seg til 
gjeldende bestemmelser ved 
foretatte bygningsmessige 
endringer eller nybygg, og 
derved ivaretatt områdets 
karakter og miljø. Dette er 
grunnen til de bor der og 
ønsker å ivareta bomiljøet 
men som og har medført økte 
kostnader i forhold til lettvinte 
og billige løsninger. Videre må 
det være betimelig å stille 
spørsmål om likebehandling 
med hensyn til lov og 
forskrifter dersom søknaden 
imøtekommes.

O - Tas til orientering. Viser her 
tilfremlegg til vedtak og føringer i 
PTU vedtak.

6. Rune Iversen m.fl.-
09.04.12

� Protesterer på at planforslaget 
blir gjennomført. Viser til 
punktene a. og h. i 
miljøutvalgets vedtak.

� Bemerker at svært lite er 
endret i forhold til tidligere 
søknad. Tiltaket er ikke i 
nærheten av 
reguleringsbestemmelsene 
hverken med hensyn til 
byggeskikk, byggevolum, 
takvinkel m.v. Foreslått 
byggevolum synes å være av 
slik størrelse at resterende 
areal ikke kan dekke andre 
behov, bl.a. lekeområder. 
Bygget fremstår som 
fremmedelement. Viser til 
punkt b. i miljøutvalgets 
vedtak.

� side 24 til og med s 28 som 
viser bygg er ren 
manipulering. Planutvalget 
burde kreve hvert hjørne på 

O

E

J

- Tas til orientering.

- Viser til saksbehandlers kommentar 
vedrørende byggeskikk, 
byggevolum, takvinkel m.m.

- En har overfor forslagsstiller bedt 
om illustrasjon som viser virkning av 
firemannsboligen i forhold til alle 
naboer som blir berørt. Dette er ikke 
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bygget angitt med høyder for 
anskueliggjøre realitetene.

� s 22 illustrerer byggeskikk og 
hensyn til nærmiljø i forhold til 
byggets utforming. Er 
betegnende at bildene som 
brukes ikke ligger i det 
regulerte området. Slike bilder 
kan i utgangspunktet tas fra 
hvor som helst.

� Hva var mye viktigere å ta 
hensyn til enn protestene fra 
nesten samtlige i boligstrøket? 
Hva om disse hadde fått et 
tilsvarende boligprosjekt i 
fleisen så nært innpå i sitt 
boligstrøk? Da hadde nok 
saken stillet seg annerledes er 
vi sikre på.

� For å være helt klar vil vi 
gjerne understreke følgende: 
Vi - beboerne av Fjellveien 10 
og 12 er selvsagt ikke i mot 
tilflytting i vårt boligstrøk, 
selvsagt skal Fjellveien 16 på 
nytt bli bebodd. Men vi tillater 
ikke vandalisering av vårt 
bomiljø, redusert hovedverdi, 
dårlig oppvekstvilkår, økt 
trafikk og enda verre 
parkeringsforhold.

� Vi vil på det innstendigste be 
om at disse forhold blir tatt 
hensyn til ved den videre 
behandling av denne sak.

E

O

O

J

etterkommet. 

- Viser til saksbehandler kommentar 
til dette.

- Tas til orientering.

- Tas til orientering.

- Viser til miljøutvalgets vedtak som 
er en forutsetning for planarbeidet 
og saksbehandlers kommentar til de 
punktene som ikke er blitt tatt 
hensyn ti samt fremlegg til vedtak.

7. Jan Nilsen � Ber om å få redegjort hva 
reguleringsendringen med 
nybygg og gatetun innebærer 
for Fjellveien

O - Virkningen av planforslaget er 
omtalt i saksfremstillingen
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3.3 Oppstartsmøte
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen den 15.07.11. Her er forslagsstillers gjengivelse 
hentet fra innsendt planforslag:

Oppmeldingsarbeider ang. reguleringsendring gnr 13 bnr 308 Fjellveien 16

PTU vedtak
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for Fjellveien 16 del 
av plan 2-2 ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt å etablere inntil 4 boenheter, 
men i tråd med føringer i gjeldende bestemmelser.
Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen:

a. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende 
tiltak skisseres inn som en del av reguleringsplanen.

b. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygning struktur når det gjelder 
byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.

c. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep 
skal skje så skånsomt som mulig dvs at ny bebyggelse skal innrette seg etter 
terrengets høydelinjer.

d. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal 
dokumenteres.

e. Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst og vårjevndøgn kl 15.00. 
dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av veien, og skal 
dokumenteres.

f. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
g. Parkering sant oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen 

eiendom.
h. Universell utforming skal ivaretas.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4

En legger til grunn at punktene blir fulgt opp og i nødvendig grad dokumentert av fagkyndig 
gjelder særlig pkt A som omfatter trafikale vurderinger.

Videre viser en til kommunens hjemmeside i forhold til tittelfelt fremstillingskrav, startpakke 
med mer som skal legges til grunn. Kommunens tittelfelt skal benyttes.

En viser til bestemmelsene i PBL angående krav om oppstartsmøte og forutsettes at dette 
gjennomføres med kommunen, og ber dere om å ta kontakt for avtale tidspunkt for dette før 
videre planarbeid gjennomføres.

Når det gjelder antall boenheter vil en ikke ta endelig stilling til dette før tiltakshaver har fått 
gjennomført nødvendige utredninger og vurderinger. Dette vil til slutt være avgjørende for 
hva en faglig vil anbefale jfr at det er gitt rom for inntil 4 enheter.

Forslagsstilers kommentar
Trafikale vurderinger og vurderinger av trafikksikkerheten er vurdert i samråd med 
kommunen og fagpersonell i Rambøll.
Skriv fra sakkyndig innen infrastruktur og transport vedlegges.
Firemannsboligen er arkitekt tegnet med tanke på å få et boligforhold som innordner seg 
områdets bygning struktur med tanke på byggeskikk og målestokk.
Ser en på eksisterende bolig og ny bolig blir den nye boligen liggende lavere en eksisterende 
bolig. Mønehøyden for eksisterende bolig er ca kt 20,10 og ny mønehøyder for ny bolig er kt 
19. Dette er en meter lavere en eksisterende bygg. Utsiktsforholdet dokumenteres via 
snittprofil hvor eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse er lagt inn.
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Med den arealutnyttelsen som foreligger på denne eiendommen, mener vi at ute og 
oppholdsarealene er gode.
Parkering/oppstillingsplass foretas på egen grunn. Parkeringen for firemannsboligen skal 
foretas i underetasjen/kjeller hvor det skal etableres 4 parkeringsplasser. Her skal det i tillegg 
etableres parkering for funksjonshemmede i underetasje/kjeller.
Fra parkeringskjeller skal det etableres heis til ovenfor liggende etasjer.
Det er inngått en privat avtale mellom Dalane Elverk og utbygger, vedrørende veirett til 
parkeringsarealet via Dalane Elverk sin etablerte adkomst. Denne avtalen skal overdras 
vederlags fritt til de nye bo forholdene i Fjellveien 16. Her skal det etableres 4 
parkeringsplasser, der to av disse er øremerket gjesteparkering til det nye boforholdet.

Ser en på plankartet, skal det altså etableres 4 nye ute parkeringsplasser, hvor hele 2 av 
dem er tiltenkt beboere i Fjellveien som et avbøtende tiltak på de trafikale forholdene i denne 
gaten.

Bygningsforholdet tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Saksbehandlers kommentar:
Gjennom møter og dialog med forslagsstiler ble miljøutvalgets vedtak fremhevet som 
grunnlag for det videre planarbeidet.

Vedrørende punkt a. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og 
avbøtende tiltak skisseres inn som en del av reguleringsplanen.
Her ble det påpekt fra kommunens side at løsningen med avkjørsel til parkeringskjeller var 
uakseptabel. Dette fordi det er etablert parallell atkomstvei tett ved siden avforeslått 
innkjørsel, og avstanden mellom disse blir etter vårt syn for kort. Kommunen har ingen krav 
til avstand mellom avkjørsler til kommunal vei, men det er ikke ønskelig med to parallelle 
avkjørsel for flere boenheter liggende tett opp mot hverandre slik det her er foreslått. Det kan 
oppstå uheldige situasjoner med hensyn til trafikksikkerhet, samt Fjellveien er fra før en smal 
og til tider en uoversiktlig gate. Forslagsstiller har videre brukt egne fagkyndige som har 
utarbeidet et skriv (se planbeskrivelse) De har selv konkludert med at Fjellveien bør 
opparbeides som gatetun, og illustrert en løsning for dette. Selve planforslaget mangler 
formålet gatetun men vist Fjellveien med formål samferdsel og anlegg med tilhørende 
underformål. Saksbehandler stiller seg undrede ved dette, siden det stilles spesielle krav for 
gatetun. 

Vedrørende punkt b. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygning struktur når det 
gjelder byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.
Kommunen forstår at selve bygget allerede er prosjektert før planforslaget er behandlet. 
Saksbehandler er av den oppfatning at dette har ført til en låst situasjon hva angår 
plassering, utforming, størrelse m.m. av foreslått ny bebyggelse. Forslagsstiller har prøvd å 
tilpasse en detaljregulering til et prosjektert bygg og ikke omvendt. De forutsetningene som 
miljøutvalget ga i vedtaket 041/11 er derfor ikke tatt hensyn til og en stiller seg tvilende til at 
det er mulig å etterkomme disse punktene slik planforslaget nå foreligger. Det er kommet inn 
mange protester mot bygget som og bør vektlegges. Spesielt gjelder dette utsiktsforhold til 
de som blir berørt, samt boligmiljøet forøvrig.

Vedrørende punkt c. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der 
terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig dvs at ny bebyggelse skal innrette seg etter 
terrengets høydelinjer.
Planforslaget legger opp til at det skal etableres bolig for 4 leiligheter på to plan med 
parkeringskjeller på eiendommen. Dette medfører at mesteparten av terrenget må fjernes og 
nytt terreng tilpasses nybygget i form av støttemur og uteoppholdsareal. En kan derfor ikke 
se at det nåværende planforslaget har noen mulighet for å etterkomme dette punktet.
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Vedrørende punkt d. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal 
dokumenteres.
Her har forslagsstiller levert inn dokumentasjon for utsiktsforholdene kun for Fjellveien 14. 
Kommunen etterlyste her dokumentasjon for resterende naboer blir berørt som følge av tap 
av utsikt, hvor forslagsstiller ga uttrykk for at dette skulle sendes inn. Kommunen har ennå 
ikke mottatt denne dokumentasjonen. En kan likevel ut i fra illustrasjonen vist fra Fjellveien 
14 se at utsiktsforholdene fra denne vinkelen blir vesentlig redusert. Dette hovedsakelig på 
grunn av byggets dybde, bredde og høyde. Selv om forslagsstiller er av den oppfatning at 
nybygget er lavere enn det som står der i dag, er denne nesten 4 ganger så stor som det 
eksisterende bygg i grunnflaten. Med en slik utnyttelse av tomten medfører det at 
utsiktsvinkelen blir redusert noe fotoillustrasjonen tydelig viser.

Ved fortettingsprosjekt er det særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboer og en 
vurderer ikke at dette er tilstrekkelig ivaretatt i det foreliggende planforslaget. Det er viktig at 
den enkelte nabo får mulighet til å kunne vurdere og sette seg inn i endringer som gjelder 
egen eiendom. Dette er et etablert boligområde og rådmannen vurderer at det er viktig å 
ivareta hensynet til naboer. Dette var også sentralt i forbindelse med behandlingen av 
forespørsel. Dette har også noe med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter og 
sikre gode bomiljø.

I dette tilfellet er det kommet mange protester og nabomerknader til det omsøkte prosjektet 
og rådmannen viser til at en i forbindelse med fortettingsprosjekt vanligvis legger stor vekt på 
det som de som allerede bor i området mener. Fortetting må ivareta hensynet til de som bor i 
et område, særlig når det gjelder trafikksikkerhet m.m.  

I den forbindelse er følgende forhold viktige å ivareta ved en fortetting:
� Innsyn: Det må påregnes innsyn til store deler av hagen i et boligområde. Økt innsyn 

skal likevel søkes begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og 
nybygg.
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� Solforhold: Det må påregnes at ny og endret bebyggelse gir mer skygge på
uteoppholdsarealer på naboeiendommer. Reduserte solforhold skal likevel søkes 
begrenset til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Et minimum 
er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00.

� Utsikt: Reduksjon av utsikt må påregnes. Slik reduksjon skal likevel søkes begrenset 
til et minimum ved fortetting, vesentlig ombygging og nybygg. Total blokkering av 
naboers utsikt skal unngås.

Rådmannen har i denne saken lagt avgjørende vekt på uttalene som er kommet fra de som 
allerede bor i Fjellveien når det gjelder rammer for en ev. reguleringsendring. Rådmannen 
vurderer fremdeles at 4 leiligheter gir et bygningsvolum som vil bli for mye i dette området jfr. 
trafikksikkerhet og uttaler fra de som bor i området i dag. Samtidig åpner PTU vedtaket opp 
fro dette gitt at ulike hensyn blir ivaretatt. 

Vedrørende punkt e. Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst og 
vårjevndøgn kl 15.00. dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av veien, og 
skal dokumenteres.
Det er sent inn sol og skyggediagram som dokumenterer at kravet blir etterfulgt.

Vedrørende punkt f. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
Her viser kommunen til kommuneplanens bestemmelser:
§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐ 9 nr. 5 og §28‐ 1
Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 

55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som 
hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.

b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillendelysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare.

c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller 
lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter 
med hverandre og naboer.

d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større 
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse.

Videre anføres det i bestemmelsene:
Utenfor sentrum: Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, 
tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs.

Kommunen gjorde forslagsstiller oppmerksom på denne bestemmelsen. Her ble det 
innrømmet at de ikke var klar over dette kravet og at det ville være vanskelig å oppfylle det. 
Kommunen uttrykte at det kan likevel være en mulighet for å lempe på kravet dersom en  
kan påvise uteoppholdsareal av god kvalitet og skjermet for støy, og at dette burde oppgis i 
en tabell for hver boenhet. Her har forslagsstiller i stedet oppgitt at det er avsatt 60.5 m²
felles uteoppholdsareal pr bolig i tillegg terrasser og balkonger på 82.7 m². I følge forslagsstiller 
sammen gir et uteoppholdsareal på om lag 324,7 m². Etter vår beregning blir da uteoppholdsareal 
fordelt på 4 boenheter om lag 81,2 m². Kommunen har og gitt uttrykk for at de områdene som i 
planen er angitt som grøntområde for uteoppholdsareal er godt nok egnet til dette. Det grønne 
feltet mot nord er smalt og uheldig orientert i forhold til sol. Slik en ser det kan arealet her brukes 
som rabatt mot eksisterende atkomstvei men ikke benyttes som uteoppholdsareal i henhold til 
kommuneplamnens bestemmelser.
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Vedrørende punkt g. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje 
på egen eiendom.
Dette punktet er etterfulgt med hensyn til parkering på egen eiendom. Kommunen har likevel 
påpekt at det er viktig at en kan snu på egen eiendom, spesielt gjelder dette for de som 
bruker parkeringskjeller. En aksepterer ikke at biler må rygge ut i Fjellveien.
Det ble under møte med forslagsstiller foreslått muligheter for å se på eventuell parkering på 
Dalane Elverk sitt areal øst for transformatorstasjonen. Her er det inngått privat avtale 
mellom Dalane Elverk og utbygger. Det vises til etablering av 4 parkeringsplasser hvor 2 er 
forbeholdt Fjellveien 16 og 2 til beboerne i Fjellveien. En stiller spørsmål om ikke alle 4 burde 
vært forbeholdt Fjellveiens beboere, da forslagsstiller har dokumentert at de har dekket 
behovet for parkering på egen grunn.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

4.1 Eksisterende bebyggelse/struktur
Fjellveien ligger som eget kvartal i begynnelsen av Årstaddalen, innrammet av rundkjøring 
mot nord, bebyggelse og Sokndalsveien mot vest og Årstadfjellet mot øst. Boligenes front 
ligger hovedsakelig på rekke tett inntil gateløpene med hageareal på baksiden av boligene 
og mellom eiendommene. Utbyggingen av Fjellveien ble satt i gang enten før eller tidlig på 
1900-tallet og ferdig utbygd en gang rundt 1950-tallet. Bebyggelsen her har i tillegg 
gjennomgått ombygging og rehabilitering, men etter gjeldende reguleringsplans 
bestemmelser. Bebyggelsen fremstår med variert type bygningsstil og formspråk. Likevel 
fremstår bebyggelsen som en gruppe hva angår form, volum, struktur materialbruk da de er 
innordnet samme reguleringsbestemmelser som har vært førende for området.

I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassning til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Fjellveien og området rundt er et området som i stor grad fremstår som et 
homogent område som fremstår med en ensartet eldre trehusbebyggelse i form av 
hovedsakelig eneboliger. 

«Trebyen» er den historiske, bymessige trebebyggelsen i nordisk bykultur. Fram til 
begynnelsen av 1900-tallet ble det bygget tette områder av tre i Norge. Mot slutten av 1800-
tallet ble det vanlig å trekke bygningen inn på tomta for å gi plass til en hage mot gata. 
Sammen med en beskjeden gatebredde gir dette små dimensjoner - en ”menneskelig” 
målestokk. 

Dersom en ser på området i denne delen av byen har de en klar felles områdekarakter som 
er historisk betinget.  Områdekarakteren i dette området er dermed noe langt mer enn et 
visuelt ferniss. Den avspeiler byens materielle grunnlag og tilblivelse som trehusby.

4.2 Topografi/vegetasjon
Arealet og tomtene mellom Sokndalsvei og Fjellveien er forholdsvis flatt. Men øst for 
Fjellveien begynner terrenget å stige, først i form av små hyller/platåer for så å ende i en 
bratt skråning oppover mot selve Årstadfjellet. Årstadfjellet danner dermed en vegg mot øst, 
mens nordvest er mer åpent. Vest for planområdet stiger terrenget igjen og er med på å 
danne starten på Årstaddalen som et mer eller mindre avgrenset landskapsrom.

4.3 Sol- og skyggeforhold
Det svakt stigende terrenget mot vest og den lave bebyggelsen gir gode sol- og 
skyggeforhold i planområdet.

4.4 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner i området, men enkelte av eiendommene har vært bebygd 
før 1902, og burde sannsynligvis vært SEFRAK-registrert.

Side 447 av 998



17

4.5 Offentlig og privat service/arealbruk (skole, barnehage, butikker m.v.)
Nærmeste barne- og ungdomskole blir Husabø, liggende om lag 400 meter i luftlinje mot vest 
fra gnr 13 bnr 308 og nærmeste barnehage 495 meter i samme retning.
Nærmeste dagligvareforretning blir Spinneriet ca 160 meter rett mot nord. Videre er det nært 
til sentrum med de fasiliteter det innebærer. 

4.6 Barns og unges forhold
Det finnes ikke nærlekeplass som betjener barn og unge innenfor planområdet. Nærmeste 
lekeplass ligger ca 400 meter fra planområdet. Det er derimot registrert at barn bruker selve 
gaten i Fjellveien til lek og opphold, iberegnet fjellpartiet mellom gaten og eiendommen gnr 
13 bnr 308, som ønskes bebygd. 
Det vises til Punkt 2.1 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i 
planleggingen som gir nasjonale føringer hjemlet i plan- og bygningslovens § 3-5.

Under tema krav til fysisk utforming skal det vies spesiell oppmerksomhet til:

a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare.

b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene:

- er store nok og egner seg for lek og opphold gir muligheter for ulike typer lek på ulike 
årstider

- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

d. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

Det vises også til barn og unges representant sin uttalelse i forbindelse med forespørselen 
av reguleringsendring som ba om at trafikksikkerheten vurderes nøye, og at der er 
tilstrekkelig uteoppholdsareal for enkelte boenhet og behov for nærlekeplass i området. Dette 
har en bedt om skal dokumenteres i trå med miljøutvalgets vedtak.

4.7 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet
Nærmeste friområde og friluftsområde er Vannbassengene liggende mot øst for 
planområdet.

4.8 Gang- og sykkelvegtilknytning til viktige målpunkt (skole, friområde o.l.)
Det er etablert gangveiforbindelse til skole og barnehage.

4.9 Atkomst og parkering
Atkomst til boligene skjer fra Fjellveien, der enkelte boliger har parkering på egen eiendom 
og andre må parkere i gaten. Fjellveien er stengt mot Sokndalsvei sørvest i planområdet

4.10 Trafikkforhold/kollektivdekning  (Vei, kollektiv tilknytning, gang- og 
sykkelveger, fortau, trafikkskille m.m.)
Fjellveien er knyttet til rundkjøring som kanaliserer trafikken mot Sandbakkane, rv 44 mot 
sentrum eller sørover mot Årstadalen. Rv 44 har etablert fortau, delvis på begge sider på 
enkelte strekninger.
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4.11 Spesielle miljøforhold (f.eks. støy, forurensning, grunnforhold inklusive 
radoninnhold m.m.)
Rv 44 (Sokndalsvei) generer en del trafikkstøy. Kommunen ba om dokumentasjon for dette 
men forslagsstiller mente det ikke var nødvendig.

4.12 Kommunalteknisk infrastruktur (vann og avløp, renovasjonsløsning, 
energiløsning)
Det er etablert kommunalt anlegg for vann og avløp i gateløpet, og DIM-renovasjon har 
ansvar for avfallshåndteringen. Dalane energi er leverandør av strømnettet. For øvrig antas 
det at mye av oppvarming skjer gjennom vedfyring.

Eventuelt andre ting
Ingen

5. PRESENTASJON AV PLANFORSLAGET

Ortofoto med planens begrensning vist med hvit stiplet linje. 
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En har her valgt å hente utdrag fra innlevert planbeskrivelse med kommentar til enkelte deler 
angitt som saksbehandlers kommentar

Planbeskrivelsen har følgende presentert:

5.1 Innledning
Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for en firemannsbolig med parkering i underetasjen, og 
gjesteparkering på tomta. Planområdet ligger i et eksisterende boligområde hvor 
infrastrukturen er utbygd. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et tiltalende 
og moderne bygg, tilpasset omgivelsene. Parkering for beboerne skal være i underetasje, 
med gjesteparkering på tomta. Parkeringsløsninger vil bli utarbeidet etter gjeldende normer 
og bestemmelser.

5.2 Kort beskrivelse av planområdet
Planområdet er på totalt 1003 m2 m2 og ligger i et etablert boligområde, i utkanten av 
Egersund sentrum.

Planens laveste punkt er KT ca. 9m. Planens høyeste punkt er KT ca. 14 m.
Dette utgjør en høydeforskjell på 5 meter.

Tomten er i dag bebygd med en enebolig (i dårlig stand), som skal rives (bilde nr. 1).
Uteområdet består av gras og noen lauvtrær. (se bilde nr. 1)

Eksisterende bygg er satt på en tomt av fjell og grus, med stabile masser.

Bilde  1.  Nord fasade

Saksbehandlers kommentar:
Beskrivelse av total areal og høydeforskjell av planområdet må justeres, da planområdet er 
utvidet til og med Fjellveien som gatetun og med nødvendige frisiktsoner.
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Bilde 2.  Reguleringsområdet sett fra Fjellveien. 

5.3 Beskrivelse av adkomsten til firemanns boligen
Senter adkomst til firemannsboligen skal etableres der stolpen står i dag.
Stolpen må flyttes for å gi adkomst til det nye boforholdet.

Adkomst innkjøring vil ha en bredde på 4m og en svingradius til begge sider på R=5, som er 
gjenført vegnormen for privat avkjørsel for personbil.

Bilde 3.  Reguleringsområdet sett fra Fjellveien.

Saksbehandlers kommentar:
Det er gitt merknad til forslagsstiller at løsningen med avkjørsel ikke er ideell med tanke på 
adkomstvei til nabobebyggelsen liggende rett ved siden av. Det er ønskelig at avkjørselen til 
ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen nord og øst for 
eiendommen. Dette for å gi en bedre trafikkmessig oversikt og unngå eventuell konflikt.
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5.4 Parkering
I tillegg til hoved adkomsten til firemannsboligen (garasjeanlegg) skal det etableres fire 
parkeringsplasser på egen grunn til firemannsboligen. 
De fire parkeringsplassene som ligger ved trafo til Dalane Energi skal benytte samme 
avkjøring som Dalane Energi. Denne adkomsten vil bli oppgradert med tanke på endring av 
eksisterende svingradier, hvor adkomsten vil bli betraktelig forbedret i forhold til det den er i 
dag. Det er inngått en skriftlig avtale mellom Dalane Energi og utbygger Jostein Ege 
angående veirett og bruksrett til de fire nye parkeringsplassene.

Her vises eksisterende avkjørsforhold opp langs Dalane Elverks trafo.  Det er denne 
avkjørselen som skal benyttes til de fire nye parkeringsplassene.

De fire nye parkeringsplassene vil ligge til venstre for eksisterende veg.

Saksbehandlers kommentar:
Det ble foreslått i møte med forslagsstiller muligheten for etablering av parkeringsplasser på 
eiendommen til Dalane Energi, og om det kunne inngås en avtale her. Dette er blitt gjort.

5.5 Planens innhold
Den eksisterende eneboligen i Fjellveien 16 skal rives.
Som erstatning skal det etableres en firemannsbolig på tomta.

Veien langs nordsiden av planområdet, vil opprettholde samme standard og bredde etter 
utbyggingen. Denne veien er adkomstvei for ovenfor liggende boliger.
Kryssløsningene etableres med siktsoner etter gjeldende normer og bestemmelser.

Det skal etableres parkering i underetasjen, med plass for fire biler. I tillegg skal det 
opparbeides fire gjesteparkeringer innenfor planområdet, langs med den private 
adkomstveien mot sør. To av disse private p- plassene skal være forholdt beboerne i 
firemannsboligen. De resterende to blir opparbeidet for å bidra til å avbøte for mangelen på 
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parkeringsplasser i Fjellveien. De blir også tilgjengelige for andre beboere i Fjellveien.

På tomtas østside skal det opparbeides en gangveg, Denne gangvegen vil være tilrettelagt 
for rullestolbrukere, og gi adkomst til bygget fra øvre del av den offentlige vegen nord for 
planområdet.

Det vil og være direkte adgang fra gangvegen (gårdsplassen) og inn i heisrommet, som skal 
etableres i bygningens første etasje. Også dette for å gjøre det enkelt for rullestolbrukere og 
andre med funksjonshemming å bruke eiendommen.

På tomta skal det etableres to grøntområder, et på sør/vest og et på sør/øst siden av bygget. 
Mot vest ligger tomta  høyt i terrenget i forhold til veg, og samtidig solrikt fra formiddag til sen 
kveld. Dette vil gi et ute oppholds areal mot sør/vest av høy kvalitet, til glede for beboerne. 
Grøntområdet i det sør/østre hjørnet av tomta, vil ligge skjermet for trafikkstøy, lunt og 
tilbaketrukket.

Ser en på snitt profilet for den nye bebyggelsen har eksisterende bolig som skal rives en 
møne høyde på KT 20.10m og nytt boligforhold har en mønehøyde på KT 19.00m.
Det nye boligforholdet vil ligge i underkant av 1 meter lavere en eksisterende bebyggelse.

Det skal etableres gatetun for Fjellveien som er redegjort i denne planomtale.

Saksbehandlers kommentar:
Kommunen har ikke motforestillinger til at eksisterende bygg blir fjernet. Men viser til 
miljøutvalgets vedtak vedrørende trafikksikkerhet, tilpasning til eksisterende bygningsmiljø og 
terreng m.m. som forutsetning for planarbeid.

Ut i fra foreliggende planforslag ser en at det mot nord er lagt inn frisiktsone på eiendommer 
der frisiktsonen går gjennom eksisterende bebyggelse. Det er også lagt inn frisiktlinje inn på 
eksisterende parkeringsplass tilhørende forretning på gnr 13 bnr 1578. Dette kan ikke 
aksepteres. En må se på løsninger her med utgangspunkt i at dette er nært bysentrum der 
forhold til eksisterende bebyggelse bør ligge til grunn for utforming av frisiktsonen.

At det foreslås parkeringsplasser for de fire leilighetene på egen grunn aksepteres. Men det 
stilles spørsmål vedrørende parkeringsforholdet som er en inngått avtale mellom Dalane 
Elverk og utbygger, viser til kommentar lenger fremme i saken.

Vedrørende gangvei på tomtas østside som skal være tilrettelagt for rullestolbrukere, og gi 
adkomst til bygget fra øvre del av den offentlige vegen nord for planområdet har 
saksbehandler følgende spørsmål: Hvilken offentlig vei nord for planområdet siktes det til? 
Det en kan se er at denne gangveien kun kan knyttes til privat atkomst fra nordsiden. Det 
foreligger ingen dokumentasjon på at eksisterende atkomstvei tilfredsstiller krav om 
stigningsforhold for eksempelvis rullestolbrukere.
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Skisse som viser hele planområdet.
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Situasjonstegning (ikke i målestokk)

Snitt tegning som viser byggets plassering i terrenget. (ikke i målestokk)
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Parkering på egen grunn

Forslagsstiller har laget oversikt over hvem som kan parkere på egen grunn av beboerne i 
Fjellveien og skriver følgende:
Vi har tillatt oss å utarbeide en skisse som viser hvilke eiendommer som kan parkere på 
egen eiendom og hvilke eiendommer som kan opparbeide parkering på egen grunn.
Nr 3-5-8-10-12-14 har ikke mulighet til å parkere på egen grunn. 
Nr 14 parkerer på areal ved trafo til Dalane Elverk.

Når det nye utbyggingsforholdet realiseres, vil adkomsten til nr. 14 bli forbedret slik at 
parkering kan finne sted på egen grunn.

Nr 8 kan parkere på egen grunn nr 10 vil det bli avsatt parkering for i det nye 
reguleringsforholdet. Nr 12 gis mulighet til å parkere på reguleringsområdet.
Som det fremgår av dette, vil utbyggingsforholdet i vårt planforslag ha en avbøtende effekt 
på de trafikale forholdene i Fjellveien, sett under ett.

Saksbehandlers kommentar:
Skissen som er fremlagt gir et visst bilde på hvordan fremtidig parkering på egen grunn kan 
skje for boligene som grenser til Fjellveien. Det forventes at det vil komme inn merknad fra 
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hver enkel beboer i gaten om det lar seg realisere. Det blir vist til at enkelte eiendommer som 
ikke kan parkere på egen grunn kan parkere i reguleringsområdet. En stiller seg spørsmål 
hvordan dette er tenkt løst. Det er ikke sagt noe om dette i reguleringsbestemmelsene, men 
planforslaget viser muligheter for sideparkering langs Fjellveien uten nærmere å angi hvem 
disse parkeringsplassene skal betjene. Dersom Fjellveien skal fortsette å være offentlig 
grunn, men med formål gatetun, vil påførte parkeringsplasser være offentlig tilgjengelig.

5.6 Støyberegning
Som det er redegjort for tidligere er dette en blindgate med en fartsgrense på 40km/t, hvor 
muligheten for å oppnå selv så lav fart er minimal.
Iflg. norsk standard for kategorien tettsted, bør det bo over 200 personer fordelt på 60 – 70 
boliger.
Fjellveien vil ha totalt 23 boligenheter, inkludert de fire i vårt reguleringsforslag.
I en støyberegning starter beregningsparameterne normalt ved en ÅDT på 500 og oppover. 

Som nevnt tidligere har Fjellveien etter etablering av de nye boforholdene 23 boenheter.  
I boligområder vil hver enkelt bolig i gjennomsnitt generere 3-4 bilturer pr. døgn. (etter 
standard faktormetode) 
Fjellveien vil ikke være i nærheten av å generere en ÅDT på over 500. 

Saksbehandlers kommentar:
En har gjort forlagsstiller oppmerksom på at det forekommer støy fra Sokndalsveien, og dette 
burde vært vurdert i planforslaget. Her har forslagsstiller gitt som svar at støy fra Sokndalsvei 
ikke har noe betydning, men uten å dokumentere dette.

5.7 Byggeskikk og hensyn til nærmiljøet
Området rundt Fjellveien 16 er preget av variert arkitektur. Første del av gaten består 
hovedsakelig av hvitmalte hus i eldre stil, mange med steinmur i front. I siste del av gaten, og 
den delen som svinger mot Sokndalsveien, er bygningsstilen mer variert med tanke på farge 
og stil. Trafostasjonen på nabotomten er et flott bygg – litt i samme stil som bygget i 
Sokndalsveien 15.

Vårt ønske for firemannsboligen i Fjellveien 16 er å bygge et nytt bygg, som samtidig glir inn i 
eksisterende bebyggelse. Derfor har vi latt oss inspirer av elementer fra nabobygg. 
Bygningen skal fremstå som en moderne by villa, ikke som flere enheter.

Eksempel på god byggeskikk i Egersund, som vi har latt oss inspirere      Takvinduer i Sokndalsvn.15.
av. Fra ”Bebyggelse i Egersund, bygningshistorisk formveileder” 
utgitt av Egersund Kommune 1999

Saksbehandlers kommentar:
En har gitt uttrykk overfor forslagsstiller at det blir noe feil å vise til byggeskikk og arkitektur 
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for områder som ligger langt utenfor planområdet. Dette er ikke å bruke nærmiljøet som 
utgangspunkt for tilpasning med hensyn til estetikk eller landskap. De bygninger som det her 
henvises til foruten Fjellveien 15, er ikke nabobebyggelse og en kan derfor ikke se dette 
dokumentert. Det vises også til bygninger som har en helt annen bruk enn bolig, og som ikke 
er relevant i denne sammenheng.

5.8 Tak
I valg av tak form er vi inspirert av flere bygg i området. Taket får en klassisk utforming med 
svak vinkel (6 grader), for å virke minst mulig dominerende. Dette vil også ta mindre av 
utsikten til naboene (taket er lavere enn på eksisterende bygg). Det er tenkt tekket med 
metall eller papp. Pipene på huset er med på å forsterke by villapreget.

Saksbehandlers kommentar:
Foreslått takform (valmet) og takvinkel (6 grader) er igjen hentet fra bebyggelse utenfor 
planområdet, og ikke nærliggende bebyggelse. Saksbehandler har registrert eksisterende 
boligbebyggelsen ved Fjellveien og kvartalet forøvrig består tak i form av saltak eller 
mansardtak med en brattere takvinkel enn 6 grader. Det kan derfor ikke sies at ny 
bebyggelse er tilpasset nærmiljøet når det gjelder takform. De oppgir at takvinkel på 6 grader 
vil virke mindre dominerende. Det er godt mulig med tanke på det volumet som foreslås av 
ny bygning. 

Men ut i fra vedlagt illustrasjonsfoto er det klart at volumet (lengden, bredden og høyden) til 
foreslått bolig vil dominere over eksisterende bebyggelse i nærmiljøet.
Vedrørende materialbruk på taket er dette ikke tilpasset eksisterende bebyggelse, da de 
fleste takene i området består av skifer, teglstein eller material tilsvarende dette.

5.9 Kledning / farger
Kledningen er foreløpig planlagt som liggende vestlandspanel med gjærede hjørner, som 
avsluttes med list mot vindu. En lys farge (maling/beis) tilpasset nabobygg, vil være flott til 
vinduene som er i en varm beiset farge – og vil på avstand fremstå som teak/trevinduer. 
Samme farge er tenkt brukt til felt med stående kledning, mellom vinduer.
Balkonger og terrasser er plassert i hjørnene på huset. Både pga beboerens mulighet for å 
være private, samtidig som det vil bryte opp volumet på bygningen, slik at den ikke fremstår 
for massiv. Hjørnevinduer er også brukt på nabobygg.

Saksbehandlers kommentar:
Materialbruken som foreslås er ganske detaljert i beskrivelsen, men dette ikke gjengitt 
bestemmelsene. Det er dermed ingen garanti for at det vil bli brukt trekledning på nybygget.

5.10 Parkering / uteareal
Beboernes parkeringsplasser ligger skjult i et lukket parkeringsanlegg under terreng. Her er 
det i tillegg en ekstra p-plass for rullestolbrukere, med direkte adkomst til heis. Eksisterende 
fjellknauser mot veien ønskes bevart, men større deler må fjernes pga siktlinjer (som gir en 
lavere mur ytterst mot gaten). Det er ellers planlagt natursteins mur for å bygge opp terrenget 
i ca tilsvarende høyde som i dag, men mer inntrukket. 

Mot vest får leilighetene i 1. etg hver sin store terrasse. Mot sørøst blir det felles uteareal for 
alle beboerne, samt gjesteparkering, med adgang til leiligheter og heis/trapp fra øst.
Forslaget til ny reguleringsplan tilfredsstiller ikke til kommunens krav til 150m2 uteareal pr 
boenhet.¨

I forslag til ny reguleringsplan er det avsatt 285m2 til felles ute/oppholdsareal for å etablere 
et naturlig treffpunkt for beboerne i alle aldersgrupper.
Det nye boligforholdet er etablert med altaner. Dette fordi vi av erfaring vet at beboere heller 
ønsker dette i stede for store fellesarealer.
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Saksbehandlers kommentar:
Tanken om å bevare størst mulig av knausen mot Fjellveien er vel og bra, men slik en ser 
det er ikke dette mulig da en må sprenge for å få plass til parkeringskjeller samt frisiktsoner. 
Materialbruken som foreslås er ganske detaljert i beskrivelsen, men ikke gjengitt i 
bestemmelsene. 

Utomhusplanen gir et bilde på hvilket uteareal som er egnet for opphold og hvilket som ikke 
er det. Arealet nord for bygget (smalt grønt belte) vises beplantet med busker og ikke egnet 
til oppholdsareal. Mot vest er det som er oppgitt som uteoppholdsareal her antydet med 
terasse beplantet skråning og støttemur. Igjen et areal som ikke er egnet til opphold. En 
stiller seg derfor spørrende, hvor mye uteoppholdareal er der i realiteten for hver boenhet. 
Hvor mye er felles og hvor mye er privat.
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5.11 Grad av utnytting
Forslagsstiller oppgir i beskrivelsen følgende:
Tomtestørrelsen 782m2
BYA in kutepark 375,8  utgjør 48%
BRA Leiligheter 413m2
          Overdekt uteareal 56.8m2
          Trapperom heis 67.5m2
          P-ute/inne 317m2
Totalt BRA 854.3m2

Saksbehandlers kommentar:
En har sett på hver enkelt bolig langs Fjellveien og mot Sokndalsvei for å finne 
gjennomsnittlig grunnflaten for boligene i området. Med utgangs punkt i 24 boliger der den 
minste har et areal på 69 m² og den største (3 mannsbolig) på 177 m², er gjennomsnitts BYA 
i for kun boliger på omlag 100 m². I henhold til forskrift for grad av utnyttelse skal all bebygd 
areal (BYA) inkludert parkeringsplass og veier være med i beregningen.
Hvilken areal som er overdekt uteareal eller parkeringsplasser kommer ikke frem av 
kartgrunnlaget da alt som er dekt med tak er fremstilt med takflater. Det antas derfor at 
overdekt uteareal inngår i samme beregningen.

Oppstillingen er følgende:
60-80 m² 7 boliger

80-90 m² 7 boliger

90-100 m² 2 boliger

100-120 m² 2 boliger

120-150 m² 5 boliger

150-180 m² 2 boliger

Det er ikke i planbeskrivelsen opplyst hva som inngår i bebygd areal i deres beregninger 
foruten at overdekt uteareal er spesifisert. En har etterlyst en oppstilling hvor det klart går 
frem størrelsen på grunnflaten av selve boligen, hvor mye areal går til uteparkering, gangvei, 
balkong m.m. Det oppgis at BYA er på 375,8 m². Dersom det stemmer er dette 3,75 ganger 
så stort som gjennomsnittsarealet for grunnflaten i resten av området. Rådmannen 
understreker at dette ikke er tilpasset omkringliggende boligbebyggelse.

På de neste sidene følger en fotomontasje for den nye boligen.
Bildene viser bygget lagt rett inn på tomten. Sett fra disse vinklene virker bygget å gli inn i 
den eksisterende bebyggelse, uten å være dominerende.
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Saksbehandlers kommentar:
Når en sammenligner bildet av 
eksisterende situasjon med ny 
situasjon, ser en klart at det 
nye bygget bryter med 
omkringliggende bebygelse. 
Legg merke til at 
bakenforliggende bolig 
nærmest skjult bak 
firemannsboligen.
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Saksbehandlers 
kommentar:
Denne vinkelen er fra 
Fjellveien sett sørover der 
en kan ane eksisterende 
bebyggelse til venstre. I 
bildene ovenfor vises ny 
bebyggelse der det svinger 
inn en bil til 
parkeringskjeller. parallelt 
tett til denne innkjøringen 
ligger eksisterende 
avkjørsel, og en har vært 
skeptisk til denne løsningen 
med hensyn til 
trafikksikkerheten.
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Ny bebyggelse med 
gangsone øverst på 
tomten (til inngang mot 
øst). Her er også plass for 
felles opphold/benk.

Saksbehandlers kommentar:
Denne vinkelen er fra eksisterende atkomstvei til nabobebyggelsen som grenser til foreslått 
firemannsbolig. Passasjen her er smal og en kan ane situasjonen nede ved krysset til 
Fjellveien hvor avkjørsel til parkeringsanlegget vil forekomme. 
Det som er antydet som felles oppholdsareal liggende tett til den private atkomstvei er tatt 
med i arealberegning for uteoppholdsareal. Saksbehandler vil her bemerke som tidligere for 
forslagsstiller at dette arealet ikke egner seg til uteoppholdsareal i trå med kommuneplanens 
bestemmelser i forhold til beliggenhet med hensyn til sol, restriksjoner i forhold til barns frie 
lek, støy eller skjerming i det hele tatt. Dette arealet er å betrakte som restareal for 
grøntstruktur.

Dagens situasjon
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Saksbehandlers 
kommentar:
Helt sør i planområdet 
ved planlagt 
parkeringsplass på 
Dalane Energi sin 
eiendom ser en igjen 
hvordan planlagt 
bebyggelse stikker 
seg ut fra 
omkringliggende
boligbebyggelse. 
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6 TEMATISK VURDERING AV ROS OG KONSEKVENSER

Plankontoret har omarbeidet saksmalen for reguleringsplanerfor bedre å synliggjøre en 
tematisk 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: 

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

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

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

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

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt.
Adkomst inn i planområdet videreføres som i dag, fra krysset/rundkjøringen mellom 
Sokndalsvei, Sandbakkveien og veien til sentrum. Fjellveien som kun adkomstgate for 
beboere i området  opprettholdes og stengselen mot Sokndalsveien i den sørvestlige delen 
av Fjellveien videreføres. Det legges inn frisiktlinjer mot offentlige gate hovedsaklig etter 
Statens vegvesens norm, men enkelte steder må den tilpasses eksisterende bebyggelse.

6.2 Gangveier.
Internt i planområdet legges det opp til at Fjellveien skal være et gatetun og all trafikk skal 
skje på myke trafikanters premisser. Videre er det etablert gangveiforbindelse i form av 
fortau utenfor planområdet som leder myke trafikanter til sentrum, skole og barnehage.

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul
xxx

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
xxx. 

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

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn
xxx

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn
Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er 
ikke vist område for søppel i planen. 

7. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x Gul

Tiltakshaver opplyser at atkomst til ny bebyggelse vil skje via heis plassert i parkeringskjeller. 
Direkte atkomst til uteoppholdsareal for bevegelseshemmede er ikke mulig pga 
terrengforhold.

8. BARN OG UNGE
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn
Det foreslås en liten lekeplass mot sørøst på eiendommen som skal være felles for 
leilighetene. Dersom Fjellveien blir opparbeidet til gatetun kan bruken til lek og opphold 
videreføres.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.
Tiltakshaver opplyser at den planlagte aktiviteten ikke vil generere støy av noe omfang og 
med den minimale veitrafikken som er i området, er det ikke noe problem med trafikkstøy i 
planområdet. Støy fra Sokndalsvei er ikke dokumentert.

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
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Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Det ligger en transformatorstasjon som grenser til utbyggingsområdet. Det er oppgitt av 
Dalane Elverk at det ikke foreligger andre planer med nåværende bygg som vil endre krav til 
avstand for elektromagnetisk felt. Plassering av firemannsboligen tilfredstiller derfor dette 
forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

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
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Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innen forbi planområdet. En er likevel i tvil om noe av bebyggelsen er fra før 1900 
og burde vært SEFRAk-registrert da n har gått inn i matrikkelen til enkelte av bygningene og 
funnet eiendommer som ble registrert i begynnelsen av 1900 som allerede var bebygd. 
Dokumentasjon på dette er per i dag ikke tilgjengelig.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.6 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
En skal vektlegge byggeskikk og estetikk ved oppføring av nye bygninger. 

I bestemmelsene har en lagt opp til at utgraving og planering av terreng skal begrenses til 
det absolutt nødvendige for den bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal 
tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i. 

Rådmannen vurderer at det er viktig at ny bebyggelse blir terrengtilpasset.

Videre er det stilt krav om at kommunens bygningsmyndigheter ved behandling av søknad 
om tillatelse til tiltak skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er 
tilpasset omgivelsene og terrenget.

11.7 Terreng
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 3 3 Rød .
Forutsetning for planarbeidet var så skånsom terrengbearbeidelse som mulig. Denne 
forutsetningen ligger ikke til grunn for nåværende planforslag og vil medføre at hele tomten 
må sprenges ut.
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11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 2 3 Gul

Rådmannen vurderer at denne planen har vesentlige virkninger for bomiljø og avviker sterkt 
fra de forutsetninger miljøutvalget la til grunn ved behandling om forespørsel av 
reguleringsendring av området.

Side 470 av 998



40

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Saksbehandler har vurdert det innsendte planforslaget ut i fra miljøutvalgets anbefaling gitt i 
møte 17.03.11 i sak 041/11 og faglig vurdering. En vil her gå gjennom punkt for punkt av 
miljøutvalgets forutsetning for planendring og kommentere planen i forhold til dette.

Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen.

a. Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende tiltak 
skisseres som del av reguleringsplan.

Forslagsstillers egne fagkyndige innen trafikk har foretatt en analyse og vurdering av de 
trafikale forhold. De har videre anbefalt at Fjellveien og dens gateløp blir opparbeidet som 
gatetun for å bedre forhold som parkering, og trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
Saksbehandler er likevel usikker på selve utformingen av gatetunet da det enkelte steder er 
meget trangt.  

b. Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygningsstruktur når det gjelder 
byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøkets omkring.

En kan ikke se at dette punktet er etterkommet med utgangspunktet i eksisterende 
bebyggelse. Planforslaget legger opp til en mye større utnyttelse av eiendommen enn 
omkringliggende bebyggelse i området. En har gjort en generell beregning av 
utnyttelsesgraden slik den er i dag for hele kvartalet. 
Saksbehandler mener derfor at planforslaget med foreslått ny bebyggelse vil bryte i vesentlig 
grad med strøkets bygningsstruktur, byggeskikk og volum.

c. Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep skal 
skje så skånsomt som mulig dvs. at ny bebyggelse skal innrette seg etter terrengets 
høydelinjer.

Forslaget legger opp til at omtrent hele eiendommen må sprenges for å gi plass til 
parkeringskjeller som skal dekke parkeringsbehovet for fire boenheter. Utformingen av 
bygget er gjort uten at det er tilpasset terreng, og terrenginngrepet kan ikke sies blir gjort så 
skånsomt som mulig.

d. Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal dokumenteres.

Det er laget noen illustrasjoner i forsøk på å dokumentere endring av utsikt for kun den ene 
av naboeiendommene, Fjellveien 14, som forøvrig stiller seg positiv til prosjektet. Denne 
viser at utsikten blir sterkt redusert da mesteparten av eiendommen blir utfylt med et volum. 
Selv om bygget fremstår som litt lavere enn eksisterende bolig, er det uten tvil et faktum at 
utsikten her blir vesentlig redusert.

En har etterspurt dokumentasjon for resterende naboeiendommer og hvilken virkning ny 
bebyggelse har for utsiktsforholdene her. Dette er ikke etterkommet og en kan ikke vurdere 
hvilken endringer det nye bygget vil medføre. Det kan kun antas at utsiktforholdene her vil bli 
kraftig redusert. 

e. Et minimum er at uteplassene i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00. 
Dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av vegen og skal 
dokumenteres.

Det er laget en sol- og skygge diagram for vårjevndøgn og midtsommer som viser at 
uteplassene for nabobebyggelsen ikke blir vesentlig grad berørt. Høstjevndøgn mangler og 
skal dokumenteres som krevd i M-041/11.
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f. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.

Planforslaget legger opp til at noe av uteoppholdsarealet skal skje på bakkegrunn og være 
felles for leilighetene på eiendommen, og noe vil være privat i form av balkonger. Kommune 
har i kommuneplanen satt at område utenfor sentrum skal ha uteoppholdsareal på minst 150 
m² per bolig. Vi signaliserte overfor forslagsstiller at dersom de kunne dokumentere gode 
felles uteoppholdsareal, kunne noe av det private arealet erstattes med felles areal på 
bakkeplan.  En er likevel i tvil om at det som er vist som uteoppholdsareal godt nok og 
brukbart, da noe av det blir liggende som skråning og beplantes og noe vist som en 
beplantet buffer mot privatvei. En stiller seg også spørsmål om det foreslåtte 
uteoppholdsareal for lek kun skal være tilgjengelig for leilighetene på eiendommen, eller om 
det kan benyttes av barn i nabolaget. Det må komme klart frem i bestemmelsene

g. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen 
eiendom

Forslaget legger opp til at all parkering for leilighetene i det nye bygget skal skje på egen 
grunn, og slik sett er etterkommet.

h. Universell utforming skal ivaretas.

Det er oppgitt at det skal plasseres heis i parkeringskjeller som skal betjene hver enkelt 
leilighet i bygget. Men pga av byggets plassering, utforming m.m. har til eksempel 
rullestolbrukere kun adgang til boligen gjennom parkeringskjeller som forslagsstiller 
beskriver. 

Saksbehandler er av den oppfatning at prosessen i denne plansaken har vært unødvendig 
tidkrevende og vanskelig, og en del av forutsetningene miljøutvalget ga i M-041/11 for 
planarbeidet ikke er etterkommet. Det antas at dette grunnes i at de prosjekterte leilighetene 
allerede er solgt. En vil her påpeke at det er svært uheldig at planarbeidet blir låst fast på et 
så tidlig tidspunkt som i dette tilfellet, hvor forslagsstiller har prosjektert et bygg før 
planarbeidet ble satt i gang. Planprosess skal på et så tidlig tidspunkt som mulig avdekke 
forhold som kan være konfliktfylt, der ulike forhold blir vurdert.  Blant annet burde det vært 
gjort vurderinger om eiendommen kan tåle så høy grad av utnytting uten det går på 
bekostning av forhold til naboer og nærliggende boligmiljø. En vil også poengtere de 
forutsetningene som Miljøutvalget vedtok i sak 041/11 for videre planarbeid. Her kan en ikke 
se at fremlagt planforslag tar hensyn til avbøtende trafikkmessige tiltak, hensyn til områdets 
bygningsstruktur vedrørende byggeskikk og målestokk, tilpasning til terreng eller avsatt 
tilstrekkelig brukbar uteoppholdsareal. 

Vurderinger i forhold til utforming, volum, størrelse, antall boenheter av ny bebyggelse og 
konsekvenser av dette med hensyn til områdets bygningsstruktur og tilpasning til terreng er 
av slik en art at foreslått utnyttelse av gnr 13 bnr 308 kan ikke aksepteres. En er derfor av
den oppfatning at planforslaget må returneres, og det utarbeides et planforslag som er i trå 
med miljøutvalgets vedtak fra sak 041/11.

Spesielt vil en her trekke frem at ny bebyggelse skal innordne seg den eksisterende 
bygningsstruktur i området vedrørende utforming, størrelse, plassering, tilpasning til terreng, 
dokumentasjon for virkning av utsiktsforhold for samtlige naboer som blir direkte berørt, 
dokumentasjon for at det blir satt av tilstrekkelig uteoppholdsareal.

1 Nåværende planforslag har ikke tatt hensyn til Miljøutvalgets forutsetninger for 
planarbeidet i sak 041/11.
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2 Nytt planforslag må være i trå med M-041/11 vedtak vedrørende samtlige punkt fra 
a- h.

3 Avkjørselen til ny bebyggelse slås sammen med eksisterende avkjørsel til bebyggelsen 
for Fjellveien 10, 12 og 14.

4 På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket 
gatetunet Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for 
frisikt med rette arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner.

5 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørvest i planområdet opprettholdes og angis 
med symbol på plankartet.

6 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 
plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet.

7 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad av 
utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell.

8 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig.

9. Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig 
og hvilken som skal være felles.

10 Uteoppholdsareal skal være angitt med størrelse, hva som er fellesareal og hva som er 
privat for hver leilighet. Arealet skal kunne nyttes til ulike aktiviteter og utformet i 
henhild til . Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må angis riktig i 
bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd areal. Dette 
må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting.

11 Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter sett fra 
Fjellveien 10, og 12.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente
DRIFTSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 

ÅR
NESTE ÅR ÅR 3

SUM

INVESTERINGSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for gnr 12 bnr 308 - Fjellveien  med kart og bestemmelser 
(daterting påføres ved justering) vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn etter følgende 
endringer er foretatt:
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1 På plankart avgrenses planområdet til å omfatte gnr 13 bnr 308, hele strekket 
gatetunet Fjellveien, parkeringsområdet og transformatorstasjon, og sikringssoner for 
frisikt med rette arealformål i henhold til spesifikasjon for tegneregler for 
reguleringsplaner.

3 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsvein sørøvest i planområdet opprettholdes og angis 
med symbol på plankartet.

4 Maks kotehøyde for møne og gesimshøyde for byggeområde ny bolig påføres på 
plankartet og gjengis i bestemmelsene. Møneretning på nytt bygg påføres plankartet.

5 Beregning av utnyttelsesgraden skal gjøres i henhold til gjeldende foreskrift for grad av 
utnyttelse og gjengis i bestemmelsene, gjerne i form av tabell.

5 Reguleringsbestemmelsene justeres slik at alle formål/underformål vist innenfor 
planområdet blir beskrevet. Det må stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av formål 
der det er nødvendig.

6 Det skal på plankartet og i bestemmelsene angis hvilke areal som skal være offentlig 
og hvilken som skal være felles.

7 Uteoppholdsareal blir detaljert angitt med størrelse, hva som er grønt, fellesareal og 
hva som er privat for hver leilighet. Utnyttelsesgraden for eiendom gnr 13 bnr 308 må 
angis riktig i bestemmelsene. Hvor stor selve boligen blir i grunnflaten angitt i bebygd 
areal. Dette må skje i henhold til foreskrift om grad av utnytting.

8 Det sendes inn illustrasjon som viser virkning av utsiktsforhold før og etter for naboene.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

247820 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 13 BNR 308 FJELLVEIEN 16 
EIGERSUND KOMMUNE.pdf

247815 Forslag til reguleringsendring for boligbebyggelse og gatetun gnr. 13 bnr. 308 mfl. -
Fjellveien 16

247819 Redegjørelse for revisjon.pdf
247821 Tilbakemeldinger på nabovarsler.pdf
247822 420A-Regplan-Utvidet versjon 1-500 i A3 (1.pdf
247823 420A-Regplan-Utvidet versjon A4  s-h.pdf
244324 Fasadetegninger.pdf

240468 Uttalelse til varsel om utvidelse av plangrense gnr. 13 bnr. 308 - kopi av brev til 
Rambøll

255158 Naboinnspill - Fjellveien 16.pdf
213892 Fjellveien 16 - B1.pdf
219296 Illustrasjon byggeskikk - eksisterende og ny bebyggelse.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.09.2010 Eiendom & 
Industriutvikling

Forespørsel om oppstart av reguleringsarbeider 
på gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

2 U 27.09.2010 Eiendom & 
Industriutvikling

Forespørsel om oppstart av reguleringsarbeider 
på gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

3 U 27.09.2010 40 mottakere... Forespørsel om reguleringsendring gnr. 13 bnr. 
308, Fjellveien 16

5 I 14.10.2010 Geir O. Olsen Reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 
16 - protest

6 I 15.10.2010 Geir O. Olsen m. fl. Reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 
16 - protester

7 I 18.10.2010 Rune Iversen Uttalelse vedr. forespørsel reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

8 I 21.10.2010 Nina K. og Fredrik 
Skadberg

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308, 
Fjellveien 16

9 I 26.10.2010 Jan T. Nilsen Uttalelse - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308, 
Fjellveien 16

10 I 18.11.2010 Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse forespørsel om regulering Fjellveien 16 
gnr. 13 bnr. 308

12 I 28.12.2010 Svein E. Skaar; 
Jostein Ege

Utbyggers kommentar til innkomne merknader 
gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

13 U 31.01.2011 Eiendom & 
Industriutvikling

Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 
16

15 X 08.02.2011 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse vedr. forespørsel om reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

16 U 08.03.2011 35 mottakere... Varsel/informasjon om befaring

20 I 07.04.2011 Rambøll Norge AS Oppmeldingsarbeider - reguleringsendring gnr. 
13 bnr. 308 - Fjellveien 16

17 I 07.04.2011 Rambøll Norge AS Oppmeldingsarbeider ang. reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16

21 I 26.04.2011 Statens vegvesen Uttalelse - melding om oppstart av 
reguleringsplan gnr. 13 bnr. 308, Fjellveien 16

18 U 26.04.2011 Rambøll Norge AS Oppmeldingsarbeider ang. reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16

19 X 27.04.2011 Rambøll Norge AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 
16

22 I 12.05.2011 Geir O. Olsen Merknad til oppmeldingsarbeider på gnr.13 
bnr.308 Fjellveien 16

23 U 26.05.2011 Rambøll Norge AS Purring på oppstartsmøte - Reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16

25 U 23.01.2012 Rambøll Norge AS Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 
16

28 I 27.01.2012 Svein Egil Skaar Reguleringsendring gnr 13 bnr 308 Fjellveien 16 
Egersund - supplerende informasjon

26 I 07.02.2012 Rambøll Norge AS Fjellveien 16 - illlustrasjon sett fra Fjelleveien 14

27 I 10.02.2012 Svein Egil Skaar Fjellveien 16 - illlustrasjon sett fra Fjelleveien 14 
før nybygg

29 I 08.03.2012 Rambøll Norge AS Forslag til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 -
Fjellveien 16

30 U 14.03.2012 Rambøll Norge AS
Mangler ved innsendelse av planforslag -
Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 
16
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31 I 31.03.2012 Geir O. Olsen m.fl. Klage på planforslag - reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 308, Fjellveien 16

32 I 09.04.2012
Rune Iversen; 
Jorunn K. Pedersen; 
Johannes Abramsen

Planforslag - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308, 
Fjellveien 16

33 I 14.04.2012 Rambøll Norge AS Revidert planbeskrivelse av reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 308 - 4 mannsbolig, Fjellveien 16

34 I 21.06.2012 Jan Thore Nielsen Kommentar til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 
308 - Fjellveien 16

35 I 22.06.2012 Rambøll Norge AS Varsel om utvidelse av plangrensen for Fjellveien

36 I 30.07.2012 Jan T. Nilsen Uttalelse til varsel om utvidelse av plangrense 
gnr. 13 bnr. 308 - kopi av brev til Rambøll

37 I 11.09.2012 Rambøll Norge AS Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 
16

38 I 03.10.2012 Rambøll Norge AS Forslag til reguleringsendring for boligbebyggelse 
og gatetun gnr. 13 bnr. 308 mfl. - Fjellveien 16

Parter i saken:
            
N ABRAHAMSEN 

JOHANNES GEIR
FJELLVEIEN 10 4370 EGERSUND

N AMUNDSEN HANS 
GEORG

FJELLVEIEN 13 4370 EGERSUND

N ANDERSEN 
KENNETH NYGAARD

FJELLVEIEN 14 4370 EGERSUND

N ARNESEN ARTHUR SOKNDALSVEIEN 10 B 4370 EGERSUND
N ASSERSEN STURLE 

ARNFELT
LANGAARDS GATE 5 4370 EGERSUND

BR-representanten 
Åshils Slettebø

N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N DYBING JOAR 

GYSTØL
FJELLVEIEN 1 A 4370 EGERSUND

N EDVARDSEN OLE MOSBEKK PLASS 9 4370 EGERSUND
N Egersund Elektro AS Mosbekk Plass 7 4370 EGERSUND
N ERIKSEN IRENE 

MAGNA JANE
SANDBAKKVEIEN 3 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N GARPESTAD 
MORTEN

ROSENBORGGATEN 5 4370 EGERSUND

N HVARING SIDSEL 
DRUDE

ROSENBORGGATEN 1 4370 EGERSUND

N IVERSEN RUNE FJELLVEIEN 12 4370 EGERSUND
N LILAND REIDAR 

MAGNE
JØNNINGSHEIVEIEN 18 
B

4316 SANDNES

N LUDVIGSEN ERIK 
OG HEIDI MERETE W

FJELLVEIEN 24 4370 EGERSUND

N LÆDRE ALF IEVEGEN 265 5917 ROSSLAND
N LÆDRE EDVARD FJELLVEIEN 20 4370 EGERSUND
N NIELSEN JAN OSPELIA 26 C 1481 HAGAN
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THORE
N NORLØFF ANNE 

GRETE
FJELLVEIEN 1 A 4370 EGERSUND

N OLSEN GEIR ODVAR FJELLVEIEN 11 4370 EGERSUND
N OMDAL EIVIND SKYSSKAFFARSTYKKET 

5 A
4370 EGERSUND

N PEDERSEN GERD 
THERESE

ROSENBORGGATEN 3 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland 
Fylkeskommune-kultur

Postboks 130 4001 STAVANGER

N RYEN EINAR OG 
ANNE MARIE 
AARRESTAD

FJELLVEIEN 6 4370 EGERSUND

Seksjon Brann og 
beredskap v/ R. 
Tegsareid
Seksjon Vann og 
avløp

N SKADBERG 
FREDRIK

FJELLVEIEN 5 4370 EGERSUND

N TONNING PER EILEF ROSENBORGGATEN 1 4370 EGERSUND
N TVEIDA  ODDVAR 

OG BERIT J OMDAL
ROSENBORGGATEN 7 4370 EGERSUND

N WALDEMAR TORUN 
IRENE

UELAND 4463 UALAND

N WERSLAND SVEIN FJELLVEIEN 7 4370 EGERSUND
N AARSTAD JARLE RUNDEVOLLSVEIEN 46 4370 EGERSUND
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 13 BNR 308 FJELLVEIEN 16
EIGERSUND KOMMUNE

Datert 01.11.11

Reguleringsplanen omfatter arealer som vist på kart i M 1:200 Datert 01.11.11

Området reguleres til følgende formål

   a.1)  SIKRINGSONE

Frisikt

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Parkeringsplasser
Parkeringsplasser på grunnen

3. GRØNNSTRUKTUR
Grønnstruktur

§ 0 FELLESBESTEMMELSER

Tomten er vist med eiendomsgrense, bygge begrensning og møneretning.

For eksisterende bebyggelse skal gjeldende reguleringsbestemmelser gjelde

Bygningen skal plasseres innenfor angitte bygge begrensninger (4 mannsboligen)

Antall parkeringsplasser skal tilfredsstille kravet i kommunens vedtekter.

For firemannsboligen skal parkering foretas i kjelleretasjen hvor det er etablert 4
parkeringsplasser. Disse parkeringsplassene skal kun benyttes av beboere i
firemannsboligen. Det er også etablert en parkeringsplass for funksjonshemmede i
kjelleretasjen som er øremerket disse boforholdene.
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Det skal etableres 1.5 parkeringsplass pr boenhet, hvor den ene skal etableres i
kjelleretasjen.

Det skal etableres 4 parkeringsplasser på sørsiden av firemannsboligen hvor gjesteparkering
skal foretas. De 2 ekstra parkeringsplassene kan benyttes av beboere i Fjellveien.

Parkeringsarealer på Dalane Energi sin eiendom skal etableres i samsvar med regulering, når
Dalane Energi skal benytte parkeringsområdet skal dette fjernes.

Parkering for sykler skal foretas i parkeringskjeller.

Firemannsboligen skal være tilrettelagt for bevegelse hemmede.

Avkjørsel/veg og gjesteparkering til firemannsboligen skal være felles for firemannsboligen.

Fremføring av strøm med mer skal være via jordkabel.

§ a.1 SIKRINGSONER

      Frisiktsonen skal utformes etter gjeldende regler fra Statens Vegvesen. I frisiktsonen
      skal det ikke være sikthindring som er høyere en 0,5m over tilstøtende vegbane.

§ 1.0  BEBYGGELSE OG ANLEGG

a)  I bygeområdet skal det etableres 1 stk firemannsbolig.
b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte bygge begrensning.
c) Firemannsboligen kan oppføreres i 3 etasjer ink parkeringskjeller.
d) Firemannsboligen skal etableres innenfor følgende kote høyder. Topp sole

garasje/kjeller KT 9.20m. Topp møne skal ikke overskride KT 19.00m.
e) Totalt BYA skal ikke overskride 290m2.
f) Takvinkelen til firemannsboligen skal ikke overskride 10 grader

§ 1.1 Fargevalget for den nye firemannsboligen skal være av en slik art at det ikke er til
         sjenanse for den øvrige bebyggelse. Det fargevalg som den øvrige bebyggelse har skal
         danne grunnlag for fargevalget.

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

§ 1.3 Det skal etableres et uteoppholdsareal som skal vedlikeholdes og være felles for
         firemannsboligen.
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§ 2.0  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

a) Kjøreveg/avkjørsel skal benyttes som adkomstvei til firemannsboligen innkjørselen skal
ha en minimums bredde på 4.0m.

b) Det skal opparbeides et gangareal som skal som skal være tilrettelagt for
bevegelseshemmede og være felles for firemannsboligen.

c) Parkering skal foretas på privat parkeringsareal som vist på plankartet.

§ 3.0  GRØNNSTRUKTUR

Området for grønnstruktur gjenført plankartet skal være felles og vedlikeholdes av
firemannsboligen.
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Planbeskrivelse for firemannsbolig
FJELLVEIEN 16

gnr 13 bnr 308
EIGERSUND KOMMUNE

Utbygger: Byggmester Jostein Ege Revidert dato 15.06.12

Reguleringsarbeidet utført av:

Rambøll AS
Avdeling Egersund
Spinnerigaten 15
4370 Egersund
Mail: svein.skaar@ramboll.no
Tlf. 406 23 240

Side 481 av 998



                                                                                                                    Fjellveien 16, Eigersund kommune

Rambøll

2

Situasjonskart (ikke i målestokk)
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Innledning

Tiltakshaver Byggmester Jostein Ege ønsker å tilrettelegge for en firemannsbolig med
parkering i underetasjen, og gjesteparkering på tomta.

Planområdet ligger i et eksisterende boligområde hvor infrastrukturen er utbygd.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et tiltalende og moderne bygg, tilpasset
omgivelsene. Parkering for beboerne skal være i underetasje, med gjesteparkering på tomta.
Parkeringsløsninger vil bli utarbeidet etter gjeldende normer og bestemmelser.

De målsatte tegningene som ligger i vår planbeskrivelse, er ikke i målestokk. De er nedskalert
for å tilpasses et A4 format. Målsatte tegninger (i målestokk) vil derfor også følge denne
planbeskrivelsen, som et vedlegg.

2.  Kort beskrivelse av planområdet

Planområdet er på totalt 1003m2 og ligger i et etablert boligområde, i utkanten av Egersund
sentrum.
Planens laveste punkt er KT ca. 9m. Planens høyeste punkt er KT ca. 14 m.
Dette utgjør en høydeforskjell på 5 meter.

Tomten er i dag bebygd med en enebolig (i dårlig stand), som skal rives (bilde nr. 1).
Uteområdet består av gras og noen lauvtrær. (se bilde nr. 1)
Eksisterende bygg er satt på en tomt av fjell og grus, med stabile masser.

.
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Bilde  1.  Nord fasade 

Bilde 2.  Reguleringsområdet sett fra Fjellveien.  

Fjellveien er eneste adkomstveg for biltrafikk inn til planområdet.
Tomten er bestående av fjell med gress som topp dekke..

Side 485 av 998



                                                                                                                    Fjellveien 16, Eigersund kommune

Rambøll

6

Beskrivelse av adkomsten til firemanns boligen

Senter adkomst til firemannsboligen skal etableres der stolpen står i dag.
Stolpen må flyttes for å gi adkomst til det nye boforholdet.
Adkomst innkjøring vil ha en bredde på 4m og en svingradius til begge sider på R=5, som er
gjenført vegnormen for privat avkjørsel for personbil.

 Bilde 3.  Reguleringsområdet sett fra Fjellveien. 

I tillegg til hoved adkomsten til firemannsboligen (garasjeanlegg) skal det etableres fire
parkeringsplasser på egen grunn til firemannsboligen.
De fire parkeringsplassene som ligger ved trafo til Dalane Energi skal benytte samme
avkjøring som Dalane Energi. Denne adkomsten vil bli oppgradert med tanke på endring av
eksisterende svingradier, hvor adkomsten vil bli betraktelig forbedret i forhold til det den er i
dag. Det er inngått en skriftlig avtale mellom Dalane Energi og utbygger Jostein Ege
angående veirett og bruksrett til de fire nye parkeringsplassene.
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Her vises eksisterende avkjørsforhold opp langs Dalane Elverks trafo.  Det er denne avkjørselen som
skal benyttes til de fire nye parkeringsplassene.

De fire nye parkeringsplassene vil ligge til venstre for eksisterende veg.
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3.  Planens innhold

Den eksisterende eneboligen i Fjellveien 16 skal rives.
Som erstatning skal det etableres en firemannsbolig på tomta.

Veien langs nordsiden av planområdet, vil opprettholde samme standard og bredde etter
utbyggingen. Denne veien er adkomstvei for ovenfor liggende boliger.
Kryssløsningene etableres med siktsoner etter gjeldende normer og bestemmelser.

Det skal etableres parkering i underetasjen, med plass for fire biler. I tillegg skal det
opparbeides fire gjesteparkeringer innenfor planområdet, langs med den private adkomstveien
mot sør. To av disse private p- plassene skal være forholdt beboerne i firemannsboligen. De
resterende to blir opparbeidet for å bidra til å avbøte for mangelen på parkeringsplasser i
Fjellveien. De blir også tilgjengelige for andre beboere i Fjellveien.

På tomtas østside skal det opparbeides en gangveg, Denne gangvegen vil være tilrettelagt for
rullestolbrukere, og gi adkomst til bygget fra øvre del av den offentlige vegen nord for
planområdet.
Det vil og være direkte adgang fra gangvegen (gårdsplassen) og inn i heisrommet, som skal
etableres i bygningens første etasje. Også dette for å gjøre det enkelt for rullestolbrukere og
andre  med funksjonshemming å bruke eiendommen.

På tomta skal det etableres to grøntområder, et på sør/vest og et på sør/øst siden av bygget.
Mot vest ligger tomta  høyt i terrenget i forhold til veg, og samtidig solrikt fra formiddag til
sen kveld. Dette vil gi et ute oppholds areal mot sør/vest av høy kvalitet, til glede for
beboerne. Grøntområdet i det sør/østre hjørnet av tomta, vil ligge  skjermet for trafikkstøy,
lunt og tilbaketrukket.

Ser en på snitt profilet for den nye bebyggelsen har eksisterende bolig som skal rives en møne
høyde på KT 20.10m og nytt boligforhold har en mønehøyde på KT 19.00m.
Det nye boligforholdet vil ligge i underkant av 1 meter lavere en eksisterende bebyggelse.

Det skal etableres gatetun for Fjellveien som er redegjort i denne planomtale.
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Skisse som viser hele planområdet.
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Situasjonstegning (ikke i målestokk)
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Snitt tegning som viser byggets plassering i terrenget. (ikke i målestokk)
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Planstatus og saksgang
Området ble meldt opp til regulering den 07.04.11.
Kunngjøring av reguleringsarbeidet i  Dalane Tidene uke 15. 2011
Planavklaringsmøtet ble avholdt 15.07.11 mellom kommunen og Rambøll og hvor utbygger  var
tilstede.
Saken har hvert fremmet som forespørsel for miljøutvalget, med følgende konklusjon gjenført vedtak
M-041/11.
Kommunen har i denne anledning sent ut forespørsel til naboer samt berørte statlige etater hvor de har
hatt anledning til å kommentere  utbygningsforholdet.

Det er innkommet 3 stk merknader etter oppmelding av reguleringsarbeidet. De er gjengitt
nedenfor, med påfølgende kommentarer fra tiltakshaver. (Rambøll)

Eigersund kommune datert 26.04 ref 11/12497/10/1971/PL-FA-L12 GBR-13/308
Oppmeldingsarbeider ang. reguleringsendring gnr 13 bnr 308 Fjellveien 16
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for Fjellveien 16 del
av plan 2-2 ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt å etablere inntil 4 boenheter,
men i tråd med føringer i gjeldende bestemmelser.
Følgende må ivaretas i forbindelse med reguleringsendringen.

a) Trafikale vurderinger og vurdering av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende
tiltak skisseres inn som en del av reguleringsplanen.

b) Ny bebyggelse skal innordne seg til områdets bygning struktur når det gjelder
byggeskikk og målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.

c) Ny bebyggelse må få en utforming som er tilpasset terrenget og der terrenginngrep
skal skje så skånsomt som mulig dvs at ny bebyggelse skal innrette seg etter terrengets
høydelinjer.

d) Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal dokumenteres.
e) Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst og vårjevndøgn kl 15.00.

dette skal også gjelde naboeiendommer på begge sider av veien, og skal
dokumenteres.

f) Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
g) Parkering sant oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på egen

eiendom.
h) Universell utforming skal ivaretas.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4
En legger til grunn at punktene blir fulgt opp og i nødvendig grad dokumentert av fagkyndig
gjelder særlig pkt A som omfatter trafikale vurderinger.
Videre viser en til kommunens hjemmeside i forhold til tittelfelt fremstillingskrav, startpakke
med mer som skal legges til grunn. Kommunens tittelfelt skal benyttes.
En viser til bestemmelsene i PBL angående krav om oppstartsmøte og forutsettes at dette
gjennomføres med kommunen, og ber dere om å ta kontakt for avtale tidspunkt for dette før
videre planarbeid gjennomføres.
Når det gjelder antall boenheter vil en ikke ta endelig stilling til dette før tiltakshaver har fått
gjennomført nødvendige utredninger og vurderinger. Dette vil til slutt være avgjørende for
hva en faglig vil anbefale jfr at det er gitt rom for inntil 4 enheter.
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Kommentar
Trafikale vurderinger og vurderinger av trafikksikkerheten er vurdert i samråd med
kommunen og fagpersonell i Rambøll.
Skriv fra sakkyndig innen infrastruktur og transport vedlegges.
Firemannsboligen er arkitekt tegnet med tanke på å få et boligforhold som innordner seg
områdets bygning struktur med tanke på byggeskikk og målestokk.
Ser en på eksisterende bolig og ny bolig blir den nye boligen liggende lavere en eksisterende
bolig. Mønehøyden for eksisterende bolig er ca kt 20,10 og ny mønehøyder for ny bolig er kt
19. Dette er en meter lavere en eksisterende bygg. Utsikts forholdet dokumenteres via
snittprofil hvor eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse er lagt inn.
Med den arealutnyttelsen som foreligger på denne eiendommen, mener vi at ute og
oppholdsarealene er gode.
Parkering/oppstillingsplass foretas på egen grunn. Parkeringen for firemannsboligen skal
foretas i underetasjen/kjeller hvor det skal etableres 4 parkeringsplasser. Her skal det i tillegg
etableres parkering for funksjonshemmede i underetasje/kjeller.
Fra parkeringskjeller skal det etableres heis til ovenfor liggende etasjer.

Det er inngått en privat avtale mellom Dalane Elverk og utbygger, vedrørende veirett til
parkeringsarealet via Dalane Elverk sin etablerte adkomst. Denne avtalen skal overdras
vederlags fritt til de nye bo forholdene i Fjellveien 16. Her skal det etableres 4
parkeringsplasser, der to av disse er øremerket gjesteparkering til det nye boforholdet.

Ser en på plankartet, skal det altså etableres 4 nye ute parkeringsplasser, hvor hele 2 av dem er
tiltenkt beboere i Fjellveien som et avbøtende tiltak på de trafikale forholdene i denne gaten.

Bygningsforholdet tilrettelegges for bevegelseshemmede.

Eigersund kommune Felles brukerutvalg datert 27.04.11
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg oppmeldingsarbeider på gnr 13 bnr 308 Fjellveien 16
Eigersund kommune.
Viser til brev av 07.04.2011.
I sitt møte den 27.04.11 har Felles brukerutvalg behandlet sak 19/11 referatsaker til felles
brukerutvalgs møte 27.04.11.
Felles brukerutvalg forutsetter at krav om universell utforming legges til grunn for denne
planen, og dokumenteres.

Kommentar
Viser til overforstående kommentar.
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Statens vegvesen datert 26.04.11 ref 2011/063842-002
Uttalelse til melding om oppstart av reguleringsplan gnr 13 bnr 308 Fjellveien 16 Eigersund
kommune
Vi viser til sak datert 07.04.11 vedrørende melding om oppstart av planarbeid på gnr 13 bnr
308 Fjellveien.
Formålet med tiltaket er å tilrettelegge for 1 stk 4 mannsbolig samt 1 stk garasjeanlegg og ny
adkomst til 4 mannsboligen fra Fjellveien.
Vi har ingen merknader til varsel om oppstart, men vi vil forbeholde oss retten til og eventuelt
komme med merknader i reguleringssammenheng.

Kommentar
Ingen.

Geir Olsen datert 12.05.11
Viser til Miljøutvalgets vedtak 41/11 ytre boligområde Egersund sentrum med  hensikt å
etablere inntil 4 boenheter, men i tråd med føringer i gjeldende bestemmelser.
Undertegnede knytter merknad til oppmeldingsvarslet sier at det ønskes regulert inn 1 stk 4
mannsbolig
En av hovedpunktene til undertegnedes og oppsittere i Fjellveienen sin tidligere anmerkning
berører trafikkmessige forhold.
Dette vil være uendret med hensyn til oppmeldingsarbeidene som er igangsatt.
Undertegnede vil i denne omgang peke på tidligere innsendte merknad til saken vedrørende
trafikkforhold.
Utskrift av denne legges ved, samtidig som en tillater seg å peke på at 2 boenheter kan
muligens være trafikkmessig akseptabelt.
Utdrag av vedlegg
Fjellveien som for øvrig er blindvei, er også lekeplass for barna som bor i området samt
besøkende venner. Det kommer selvfølgelig av at området er gammel bebyggelse og har
dermed ikke tilrettelagt lekeplass.
Dagens forhold er at mengden av parkerte biler rett som det er har et slikt omfang at
utrykningskjøretøy, spesielt større sådanne vil ha problemer med å komme frem.

Kommentar
Her vises det til de trafikale forholdene i Fjellveien.
Ser en på det nye utbyggningsforholdet vil dette ha en avbøtende faktor på de trafikale
forholdene med tanke på parkeringsproblematikken, også med tanke på fremkommeligheten
for eventuelle store utrykningskjøretøy.
En vil presisere at all parkering tilknyttet de nye boforholdene, skal foretas i under etasjen
eller på oppmerkede gjesteparkeringer på utearealet.
Plankartet viser altså at det skal etableres 4 nye ute parkeringsplasser, hvor 2 av dem er
tiltenkt beboere i Fjellveien som et avbøtende tiltak på de trafikale forhold i denne gaten.
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Beboere i Fjellveien datert 31 mars 2012
Planforslag. Regulering G.nr.13 b. nr 308 Fjellveien 16.
Undertegnede har tidligere protestert på utbyggingsplanene på ovennevnte. Etter inngående å
ha studert planforslaget som foreligger vil vi som aller nærmeste naboer få fastholde våre
sterkeste protester.
Bygget slik det fremstår på skisser og montasjer er alt for ruvende for strøkets alminnelighet
og for oss som er nærmeste naboer i særdeleshet. Dette til tross for at bildemontasjer er
manipulert og pyntet på samt vist fra de uskyldigste sider. Vi vil føle oss inneklemt bak ei
boligblokk på en slik måte at vårt bomiljø og trivsel vil bli sterkt redusert. Vi ser også med
bekymring på at Lunden skal bli ytterligere befolket. En økning på 4 leiligheter er mer en
dette strøket kan tåle, både befolkningsmessig og ikke minst trafikalt.
Parkeringsproblematikken er i dag allerede helt på grensen av det tålelige. Når noen av oss
beboere har besøk, selskap etc er hele gata tett og låst av biler. Jeg noterer meg at
konsulentfirma Rambøll konkluderer med at det er fremmedparkering som er problemet i
Fjellveien. Undertegnede som har bodd her siden 1984 konkluderer annerledes. Firma
Rambøll skriver om noe som de ikke har greie på og ikke med en stavelse fremkommer det i
firmaets innsendte planforslag hvordan parkeringsforholdene skal løses for oss i nr 10 og nr
12
Veldig mange huseiere i Egersund har de seinere åra lagt ned et stort arbeid med å pusse opp
og rehabilitere sine eldre hus. Nye hus har også kommet til enkelte steder, og i vårt strøk, men
disse er i det store og hele blitt tilpasset strøkets karakter, egenart og
reguleringsbestemmelser. Det synes vi er flott. Da fremstår Egersund som en koselig by som
vi med stolthet viser frem og attpåtil er kjekt og trygg å bo i. På denne bakgrunn er det
uforståelig at flertallet i det politiske utvalg som i forrige valgperiode behandlet denne saken,
tillot punktregulering i ovennevnte med tillatelse til å etablere inntil 4 leiligheter. Dette bygget
vil bli av typen hotell gjennomtrekk, med stadig utskiftning av beboere hvilke gir dårlig
harmoni og nabomiljø. Det kan synes som om utvalgsflertallet bestående av partiet høyrer,
FrP samt Tove Løyning fra Ap opererte ut fra en helt annen agenda enn å ivareta en
bærekraftig boligbebyggelse, godt bomiljø og brukbare trafikale forhold. Hvorfor var ingen av
disse villig til å lytte til strøkets beboere og komme alle protestene i møte. Hvor var hensynet
til enkeltindividene som i særlig grad høyrepartiene bruker å slå rundt om seg med festtaler og
i valgsammenheng? Hva slags interesser sprang disse folka ærend for den
På side 4 i planbeskrivelsen er det anført at planområdet er på totalt 1003m2 mens
matrikkelbrev for 1101-13/308 datert 24.09.10 viser at eiendommen er på 782,3m2.
En betydelig forskjell må en kunne anføre i forhold til utnyttelsesgraden av eiendommen.
Videre står det på samme side at planen laveste punkt er KT 9 meter og planens høyeste punkt
er Kt ca 14 14m
Side 10 i planen viser en mønehøyder på KT ca. 19. dersom denne siden utrykker de riktige
måltall vil dette si en byggehøyde på i underkant av 10m.
§6 i reguleringsbestemmelsene for området sier maks høyde for 2 etasjers bygning i området
skal ikke overskride 9 meter.
Overforstående illustrerer en underlig måte å behandle de faktiske forhold på.
Vedrørende punkt d) sitat
Endring av utsikt for naboer skal søkes redusert til et minimum og skal dokumenteres
Til dette å bemerke at en ber utvalgets medlemmer tenke seg at de er eier av en av de
bakenforliggende eiendommer med Årstadfjellet som et bakteppe og får et slikt bygg i front.
Når det gjelder punkt a) i vedtak M-041/11 sitat
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Trafikale vurderinger og vurderinger av trafikksikkerheten må vurderes og avbøtende tiltak
skisseres inn som en del av reguleringsplanen.
På side 16 er det redegjort for støyberegninger.
Dersom dette er et moment må en også ta høyde for støy fra den tett trafikkerte Årstadalen og
en vil da langt overskride ADT på 500
Uansett hvilke teoretiske parameter som legges til grunn, er det de faktiske forhold at
Fjellveien er mer en nok belastet, både med parkering i gateløp og trafikk i boligfelt.
Ved å bygge 4 nye boliger vil belastningen uansett bli større en den er i dag og 4 ekstra
parkeringsplasser vil bare i teorien avlaste området.
På side 19 i planbeskrivelsen gis det utrykk for at undergitte forutsetninger kan forvente en
trafikk økning på 16%
16% i tillegg nok er mer en nok.
På side 17 står sitat
Gatens utforming innbyr ikke til kjøring i høy hastighet. Det er trolig heller ikke et problem.
Fremmedparkering som følge av nærhet til sentrum og turområdene Årstadfjellet er nok trolig
et større problem.
Nok en påstand kastes frem uten rot i virkeligheten. De fleste beboerne har bodd i Fjellveien i
en årrekke og kan skrive under på at fremmedparkering i stor grad er et ikke eksisterende
problem.
Til slutt.
Om forespørsel vedrørende reguleringsendring blir imøtekommet og
reguleringsbestemmelsene for området endret, får dette omgående negative følger for
bomiljøet. Det får også konsekvenser for senere søknader, og på sikt vil områdets karakter
endres vesentlig.
En bør også tå hensyn til at det som er betegnede for området er at beboerne har forholdt seg
til gjeldende bestemmelser når det er foretatt bygningsmessige endringer eller nybygg og har
derved varetatt områdets karakter og miljø. Dette er blant annet at vi bor her og ønsker å
vareta bomiljøet, men det har også innebåret økte kostnader i forhold til lettvinte og billige
løsninger.
Videre må det være betimelig å stille spørsmål om likebehandling med hensyn til lov og
forskrifter dersom søknaden imøtekommes.
’
Kommentar
En vil i denne sammenheng henvise til planbeskrivelsen som vi mener ivaretar det
plantekniske, og ivaretar byggeskikk, parkeringsløsninger og de trafikale forhold med tanke
på gatetun. Vi stiller oss uforstående til denne kommentar når utbygger tar fatt i nevnte
problermer og vil løse disse på best mulig måte.

Rune Iversen. Jorund K Pedersen. Johannes Abrahamsen datert 09.04.12
Undertegnede beboere i Fjellveien er kjent med det nye forslaget til reguleringsendring samt
planforslaget vedrørende g.nr.13 b.nr.308 fra Rambøll Norge A/S datert 01.011.11 og
protesterer på at dette blir gjenomført.
Som begrunnelse vises til miljøutvalgets vedtak M-041/11
Sitat
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp arbeid med detaljregulering for Fjellveien 16 del
av plan 2-2 ytre boligområde i Egersund sentrum med hensikt å etablere inntil 4 boenheter
men i tråd med føringer i gjeldende bestemmelser.
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Videre sier vedtaket at punktene a) til og med h) må varetas i forbindelse med
reguleringsendringen. Kommentarer vedrørende Rambølls forslag og enkelte av vedtakets
underpunkter vil en komme tilbake til.
I grove trekk vil en bemerke at svært lite er endret bortsett fra bygningens utforming i forhold
til tidligere søknad. Omsøkte tiltak er ikke i nærheten av formålet i reguleringsbestemmelsene
verken med hensyn til byggeskikk, volum, takvinkel.
Foreslått bygge volum på eiendommen synes fremdeles å være av en slik størrelse at
resterende arealer vanskelig kan dekke andre behov eventuelt lekeområder.
Bygget fremstår som et fremmedelement.
Her vises det til punkt b i vedtak M -041/11 sitat
Ny bebyggelse skal innordne seg områdets bygningsstruktur når det gjelder byggeskikk og
målestokk og må ikke bryte i vesentlig grad med strøket omkring.
I planbeskrivelsen fra side 24 til og med side 28 forsøkes det å gi inntrykk av at det foreslåtte
bygg ikke vil ruve noe særlig i terrenget. Dette er ren manipulering.
Utvalget burde kreve at hver hjørne på bygget fysisk angis med angitte høyder for å anskuelig
gjøre realiteten.
Videre brukes det bilder side 22 av bygningen som skal illustrere byggeskikken og hensyn til
nærmiljøet i forhold til byggets utforming.  Det er betegnede for saksfremstillingen at bildene
som brukes ikke ligger i det regulerte området. Slike bilder kan i utgangspunktet tas fra hvor
som helst.
Hva var mye viktigere å hensyn ta enn protestere fra et nesten samlet boligstrøk?
Hva om disse hadde fått et tilsvarende boligprosjekt i fleisen så nært innpå i sitt boligstrøk?
Da hadde saken nok stillet seg annerledes er vi sikre på.
For å være helt klar vil vi gjerne understreke følgende: Vi beboere av Fjellveien 12 og
Fjellveien 10 er selvsagt ikke imot tilflytting til vårt boligstrøk, og selvsagt skal Fjellveien 16
på nytt bli bebodd. Men vi tillater ikke vandalisering av vårt boligmiljø, redusert bo verdi,
dårligere oppvekstsvilkår, økt trafikk og enda verre parkeringsforhold.
Kommentar
Viser til tidligere kommentar og viser til planbeskrivelsen.

Etter avholdt nytt planavklaringsmøte med Eigersund kommune var det ønske om å utvide
plangrensen for reguleringsområdet til å omfatte hele Fjellveien med tilstøtende boliger, med
tanke på å løse parkeringsproblematikken for Fjellveien.
Plingenes ble utvidet med varsel sendt til berørte naboer den 22.06.12 med svarfrist 22.08.12.
Plangrensen er gjenført ny reguleringsplan.

Etter endt melding er det kommet en merknad.
Jan T Nielsen ikke datert
Jeg har mottatt brev datert 22.06.12 ang overnevnte (varsel om utvidelse av plangrense)
I brevet sies det at : hensikten med utvidelsen av planområdet er å regulere inn gatetun ink
nybygg i Fjellveien. Ingen endringer utover dette.
Redegjørelse hva dette måtte innebære for Fjellveien.
Kommentar
Dette innebærer å få en løsning på parkeringsproblematikken i Fjellveien
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Skisse som viser parkeringssituasjonen i Fjellveien, etter at nybygg på Fjellveien 32 er
realisert  (ikke i målestokk)

Vi har tillatt oss å utarbeide en skisse som viser hvilke eiendommer som kan parkere på egen
eiendom og hvilke eiendommer som kan opparbeide parkering på egen grunn.
Nr 3-5-8-10-12-14 har ikke mulighet til å parkere på egen grunn.
Nr 14 parkerer på areal ved trafo til Dalane Elverk.
Når det nye utbyggingsforholdet realiseres, vil adkomsten til nr. 14 bli forbedret slik at
parkering kan finne sted på egen grunn.
Nr 8 kan parkere på egen grunn nr 10 vil det bli avsatt parkering for i det nye
reguleringsforholdet. Nr 12 gis mulighet til å parkere på reguleringsområdet.
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Som det fremgår av dette, vil utbyggingsforholdet i vårt planforslag ha en avbøtende effekt på
de trafikale forholdene i Fjellveien, sett under et.

STØYBEREGNING
Som det er redegjort for tidligere er dette en blindgate med en fartsgrense på 40km/t, hvor
muligheten for å oppnå selv så lav fart er minimal.
Iflg. norsk standard for kategorien tettsted, bør det bo over 200 personer fordelt på  60 – 70
boliger
Fjellveien vil ha totalt 23 boligenheter, inkludert de fire i vårt reguleringsforslag.
I en støyberegning starter beregningsparameterne normalt ved en ÅDT på 500 og oppover.

Som nevnt tidligere har Fjellveien etter etablering av de nye boforholdene 23 boenheter.
I boligområder vil hver enkelt bolig i gjennomsnitt generere 3-4 bilturer pr. døgn. (etter
standard faktormetode)
Fjellveien vil ikke være i nærheten av å generere en ÅDT på over 500.

VANNFORSYNING AVLØPSFORHOLD
4 mannsboligen skal koble seg til offentlig vann og avløpsledninger. I denne forbindelse ble
Anbjørg Skofteland i Eigersund kommune kontaktet for å få opplyst om vann og avløpsnettet
hadde kapasitet til 4 mannsboligen. Her fikk vi opplyst at det var kappasitet til det nye
boligforholdet. Det ligger en 200mm overvannsledning. 160mm spillvann. 63mm
vannledning.

ENØK OG ENERGILØSNINGER
I 4 mannsboligen skal det etableres ved om og varmepumpe til oppvarming.

GRUNNFORHOLD
Grunnforholdene på eiendommen er bestående av fjell med jord/gress som topplag.

AVKJØRSLER OG KRYSS
Eksisterende boliger har avkjørsel fra privat eiendom til Fjellveien (for de som har
opparbeidet egen avkjørsel til eiendommen viser til planskisse for eksisterende
parkeringsforhold)
Kryssløsningen fra Dalane Energis trafo vil bli oppgradert i forhold til dagens stander med
tanke på svingradeier og siktsoner (viser til forslag til reguleringsplan)
Kryssløsningen fra Fjellveien mot Sandbakkveien vil bli uendret.
Kryss og veg fra Fjellveien langs 4 manns bolig og gnr 13/172-187 vil bli oppgradert.
Veibredden vil bli utvidet inn på gnr 13 bnr 308 gjenført reguleringsforslag til en bredde på
3.2m. Krysset vil bli trekt ut med tanke på frisiktsoner og kantsteins rabatt.
Avkjørsel fra 4 mannsboligen skal foretas til Fjellveien, utkjøringsbredden fra
parkeringskjeller fra firemannsboligen er 4m.
Frisiktsoner for Fjellveien er 4 x 20 meter.
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FORHOLD TIL KOLLEKTIVTRAFIKK
Fjellveien 16 ligger sentrumsnært med gangavstand til sentrum. Ellers av kollektiv trafikk er
det buss. Buss stopp er i kort avstand fra fjellveien 16 ca 160m.

AVFALLSHÅNTERING
Firemannsboligen skal knytte seg til DIM sin renovasjonsordning. Hver bolig skal ha sin egen
avfallshåndtering.

EIENDOMSINNGREP
Eiendoms inngrepet vil bli foretatt i Fjellveien 16. Det vil ikke bli eiendoms inngrep på
naboeiendommer (sett vekk fra oppgrusing av parkeringsplass Dalane Energi)

UNIVERSELL UTFORMING
I følge pbl§ 1.6 skal universell utforming legges til grunn i planarbeidet.
Terrenget på denne tomten er for bratt til at det er mulig å etablere adkomst på bakkeplan til
den enkelte bolig, uten å sprenge hele tomten ned til samme høyde som Fjellveien. Det er
derfor lagt inn trinnfri adkomst til heis via parkeringsanlegget, og heis derfra til alle leiligheter
og felles uteområde i 1 etasje. Alle leiligheter og fellesområder er dermed sikret adkomst for
bevegelsehemmede.

TRAFIKKSIKKERHET
En vil i denne forbindelse henvise til vurdering nav de trafikale forhold og trafikksikkerhet i
planbeskrivelsen.
I reguleringsforslaget er det lagt til grunn opparbeidelse av Gatetun for Fjellveien for å sikre
de trafikale forhold langs denne veg.Fjellveien skiltes med skilt nr 540 Gatetun med dens
bestemmelser. Ser en på dagens situasjon og ny situasjon gjenført reguleringsforslaget, er
dette en vesentlig forbedring. Kryssløsningene blir mer oversiktlige, parkering kun på anviste
parkeringsplasser, hastigheten for biler vil bli gangfart gjenført skilt nr 540.
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Byggeskikk og hensyn til nærmiljøet

Området rundt Fjellveien 16 er preget av variert arkitektur. Første del av gaten består
hovedsakelig av hvitmalte hus i eldre stil, mange med steinmur i front. I siste del av gaten, og
den delen som svinger mot Sokndalsveien, er bygningsstilen mer variert med tanke på farge
og stil. Trafostasjonen på nabotomten er et flott bygg – litt i samme stil som bygget i
Sokndalsveien 15.

Vårt ønske for firemannsboligen i Fjellveien 16 er å bygge et nytt bygg, som samtidig glir inn
i eksisterende bebyggelse. Derfor har vi latt oss inspirer av elementer fra nabobygg.
Bygningen skal fremstå som en moderne by villa, ikke som flere enheter.

Eksempel på god byggeskikk i Egersund, som vi har latt oss inspirere      Takvinduer i Sokndalsvn.15.
av. Fra ”Bebyggelse i Egersund, bygningshistorisk formveileder”
utgitt av Egersund Kommune 1999

TAK
I valg av tak form er vi inspirert av flere bygg i området. Taket får en klassisk utforming med
svak vinkel (6 grader), for å virke minst mulig dominerende. Dette vil også ta mindre av
utsikten til naboene (taket er lavere enn på eksisterende bygg). Det er tenkt tekket med metall
eller papp. Pipene på huset er med på å forsterke by villa-preget.

KLEDNING / FARGER
Kledningen er foreløpig planlagt som liggende vestlandspanel med gjærede hjørner, som
avsluttes med list mot vindu. En lys farge (maling/beis) tilpasset nabobygg, vil være flott til
vinduene som er i en varm beiset farge – og vil på avstand fremstå som teak/trevinduer.
Samme farge er tenkt brukt til felt med stående kledning, mellom vinduer.
Balkonger og terrasser er plassert i hjørnene på huset. Både pga beboerens mulighet for å
være private, samtidig som det vil bryte opp volumet på bygningen, slik at den ikke fremstår
for massiv. Hjørnevinduer er også brukt på nabobygg.

PARKERING / UTEAREAL
Beboernes parkeringsplasser ligger skjult i et lukket parkeringsanlegg under terreng. Her er
det i tillegg en ekstra p-plass for rullestolbrukere, med direkte adkomst til heis. Eksisterende
fjellknauser mot veien ønskes bevart, men større deler må fjernes pga siktlinjer (som gir en
lavere mur ytterst mot gaten). Det er ellers planlagt natursteins mur for å bygge opp terrenget i
ca tilsvarende høyde som i dag, men mer inntrukket.
Mot vest får leilighetene i 1. etg hver sin store terrasse. Mot sørøst blir det felles uteareal for
alle beboerne, samt gjesteparkering, med adgang til leiligheter og heis/trapp fra øst.
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I planforslaget til ny reguleringsplan tilfredsstiller det ikke til kommunens krav til 150m2
uteareal pr boenhet.

I forslag til ny reguleringsplan er det avsatt 285m2 til felles ute/oppholdsareal for å etablere et
naturlig treffpunkt for beboerne i alle aldersgrupper.

Det nye boligforholdet er etablert med altaner. Dette fordi vi av erfaring vet at beboere heller
ønsker dette i stede for store fellesarealer.

På de neste sidene følger en fotomontasje for den nye boligen.
Bildene viser bygget lagt rett inn på tomten. Sett fra disse vinklene virker bygget å gli inn i
den eksisterende bebyggelse, uten å være dominerende.

Tomtestørrelsen er 782m2
BYA in utepark = 375,8  utgjør 48%

BRA Leiligheter           413m2
          Overdekt uteareal  56.8m2
          Trapperom heis      67.5m2
          P-ute/inne             317m2

Totalt BRA 854.3m2
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Rambøll anbefaler en
takvinkel på 6 grader.

Vurdering av ulike takvinkler, samt gatesituasjon:

Hevet tak som illustrerer
Kommunens ønske

Eksisterende bebyggelse
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Hevet tak som illustrerer
Kommunens ønske.

Rambøll anbefaler en
takvinkel på 6 grader.

Vurdering av ulike takvinkler, samt gatesituasjon:

Eksisterende bebyggelse
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Rambøll anbefaler en
takvinkel på 6 grader.
Møne på eksisterende hus
vises på foto.

Hevet tak som illustrerer
Kommunens ønske.

Vurdering av ulike takvinkler, samt situasjon i gate
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Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse med
gangsone øverst på tomten
(til inngang mot øst). Her
er også plass for felles
opphold/benk.

Illustrasjon av ny gatesituasjon:
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Eksisterende situasjon

Ny bebyggelse, med
gjesteparkering og
gangsone /oppholdsareal.

Illustrasjon av ny gatesituasjon:
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DIAGRAM, mellomrom i bebyggelsen

Det planlagte bygget i Fjellveien 16 har en større grunnflate enn dagens bolig på tomten.
Byggehøyden er noe lavere enn dagens bygg. Hvordan ny bebyggelse vil gli inn i
omgivelsene avhenger i stor grad av mellomrommene (de «negative rom») i bebyggelsen.

Som diagrammet viser vil ny bebyggelse i Fjellveien 16 ikke gi mindre eller trangere
mellomrom enn det som ellers er vanlig i området. Dette gjelder både rom mot gaten og
mellomrom mellom byggene.

Som vedlagte 3D-illustrasjoner viser vil eksisterende gateløp ikke påvirkes i nevneverdig
grad. Siktlinjer i sidegater på begge sider av bygget opprettholdes.

Det finnes flere eiendommer i området som har trangere mellomrom enn hva som vil bli
tilfelle ved en utbygging av Fjellveien 16.  Den planlagte utbygging vil således ikke endre
karakteren i området.
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UTOMHUSPLAN / BEPLANTNINGSPLAN (ikke i målestokk)

Det er utarbeidet en beplantningsplan for området hvor landskaps arkitektene i Rambøll har vurdert
situasjon, for å få en optimalisering av det nye boligforholdet sett i sammenheng med det
eksisterende bebyggelse.

Ros vurdering
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Soldiagram
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1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl. 
   
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for del av gnr 17 bnr 13 som 
omhandler justering av parkeringsplass. Rådmannen vurderer at planen ivaretar de viktigste 
hensynene og vil anbefale at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og høring. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012: 
Forslag til reguleringsendring for 19.10.12  med kart og bestemmelser datert 19.10.12 vedtas 
lagt ut til høring og offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10. 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
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1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl. 
 

 
Planområdet ligger innenfor gul stiplet sirkel 
 
1 BAKGRUNN 
 
1.1 Hensikten med planen 
Grunnet ønske om å bygge på eiendom 17/30 i henhold til gjeldende plan, utløses 
rekkefølgekrav i gjeldende plan om opparbeidelse av parkeringsplass.  
 
I gjeldende plan er det vist felles parkering nord i planområdet på eiendom 16/14, som p.t. 
ikke er opparbeidet. Uenigheter omkring eierskapet til denne eiendommen, har skapt 
problemer i forhold til en parkeringsløsning for eiendom 17/30. På grunnlag av dette 
er det fremmet ønske om å anlegge parkeringsplass på eiendom 17/13, felles for 
eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 og 17/30. Godkjent avkjørsel til 16/14 erstattes av 
ny avkjørsel til 17/13. Godkjent parkeringsplass i gjeldende plan videreføres i ny plan, men 
med felles avkjørsel med ny parkeringsplass i sør. I planforslaget er det ikke gjort endringer 
utover nevnte forhold i henhold til gjeldende plan. Planbeskrivelsen vil kun beskrive 
virkninger av endrede forhold.  
 
I planprosessen digitaliseres gjeldende reguleringsplan fra 1996 til sosi-versjon 4.3, samt 
endres etter ny planlov. Det gjøres ingen ytterligere endringer utover gjeldende 
plan, med unntak av mindre justeringer i forbindelse med digitalisering av planen. 
Reguleringsbestemmelsene omformuleres etter ny planlov. 
 
1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 
På vegne av grunneier Jan Sveinung Heskestad, har Kristiansen & Selmer-Olsen as 
tatt på seg arbeidet med å utarbeide reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 
13 mfl. i Eigersund kommune. 
 
1.3 Eierforhold 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 
Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed: 
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GBNR Grunneiere 
16/6  

Andreas og Møyfrid Stokka 
16/14 
 

Statens vegvesen Region 
vest 
 

17/5 Andreas Håland Postboks 132 4379 EGERSUND 
 

17/9 Henning Håland Stemveien 6 4370 EGERSUND 
 
 

17/11 Aud Wenche H. Sandkleiva Hagestien 4B 4355 
KVERNALAND 

17/13 
Larry Johnsen 
Lars Christian Johnsen 

17/27  
Statens vegvesen Region 
vest 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER 

17/30 Jan Sveinung Heskestad Postboks 395 4379 EGERSUND 
 

 
1.4 Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
2 PLANPROSESS 
 
2.2 Oppstartsmøte 
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til pbl § 12-8, den 
08.03.12. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt reguleringsplanen, se vedlegg 5. 
 
2.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
Planarbeidet ble varslet med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer 
samt organisasjoner 27.03.12. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. 
Uttalefrist var 08.05.12. 
 
Til varslet er det mottatt 10 forhåndsuttalelser fra myndigheter, organisasjoner og fra 
grunneiere. Oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart blir kort 
gjengitt med forslagsstillers kommentar og kommunens kommentar.  
 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1. 
Fylkesmannen i Rogaland, 
Miljøvernavdelingen, e-post av 
18.04.12 

 Ingen merknad O 

2. 
Rogaland Fylkeskommune, 
Kulturseksjonen, brev av 17.04.12  
 

 Ingen merknad O 

3. 
Statens vegvesen Region vest, brev 
av 18.04.12  

 Merknad E 

4. 
Kystverket vest, brev av 30.04.12  
 

 Merknad E 

5. Fiskeridirektoratet region sør, brev  Ingen merknad O 
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av 26.04.12  
 

6. 
Fiskarlaget Vest, brev av 23.04.12  
 

 Ingen merknad O 

7. 
Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg, brev av 11.04.12  
 

 Ingen merknad O 

Private merknader 

8. 
HAVER advokatfirma ANS, brev av 
12.04.12  

 Merknad O 

9. 
Henning Håland (grunneier 17/9), 
brev av 15.04.12  
 

 Merknad O 

10. 
Jarle Waldeland, brev av 21.05.12  
 

 Merknad O 

 

4 INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Statens vegvesen 

Region vest 
 Adkomst til planområdet er 

fra Sokndalsveien, fylkesvei 
44. Avkjørsler/kryss i 
tilknytning til det overordnede 
vegnettet (fv 44) skal gis en 
teknisk utforming i henhold til 
krav stilt i vegnormalen. 

 
 SVV som gir brukstillatelse til 

avkjørsel/kryss på riks- og 
fylkesvegnettet. 
Rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene 
som sikrer at regulert 
adkomstveg og avkjørsel/kryss 
med fv 44 skal være godkjent 
av SVV før byggetillatelse kan 
gis. Frisiktsoner skal inngå i 
reguleringsplanen, målsettes 
på plankart og vises som eget 
formål. Bestemmelsene sikrer 
at det ikke tillates objekter 
høyere enn 0,5 meter innenfor 
sikttrekanten. Det skal 
reguleres inn et belte på 3 
meter langs fv 44 til annen 
veggrunn. Det skal sikres en 
byggegrense langs fv.44 i 
henhold til Vegloven. Sette av 
tilstrekkelig snuareal, samt 
parkering på egen grunn. Må 
sikre at støysituasjonen 
kartlegges og utredes langs 
fv.44 før det blir gitt 
byggetillatelse, 
bestemmelsene skal vise til 

O
 
 
 
 
 
 
 
E

-Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
- Forslagstillers kommentar:  
Ny avkjørsel til felles parkeringsplass 
er utformet i henhold til krav satt i 
vegnormalen. Rekkefølgekrav vedr. 
godkjenning av avkjørsel/kryss før 
byggetillatelse er lagt inn i 
bestemmelsens § 9.2. Frisiktsoner er 
målsatt i hht. vegnormal, og tegnet inn 
i plankart og bestemmelse § 8.1. 
Langsmed fv 44 er det regulert inn 3 
meter bredt belte til annen veggrunn. 
Byggegrense langs fylkesveien er satt 
til 50 meter, i hht vegloven. Parkering 
vil være på egen grunn, hvor 
nødvendig snuareal er avsatt innenfor 
parkeringsarealet. Krav til støy er 
sikret i § 3.1. Utredning av 
støysituasjonen anses ikke som 
nødvendig i denne plansammenheng, 
da reguleringen ikke omfatter nye 
boliger/fritidsboliger. 
 
 
Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar 
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gjeldende forskrift T-1442. 
  

2. Kystverket vest 
 

 Ingen merknader til varslet 
reguleringsarbeid. Dersom 
planarbeidet kommer til å 
omfatte planlegging i sjø må 
det tas hensyn til 
sjøvertsferdsel, og et er derfor 
viktig at det ikke planlegges 
tiltak som kan komme i konflikt 
med fremkommeligheten i 
farvannet. Bestemmelse som 
sikrer at tiltak i sjø faller inn 
under havne- og 
farvannslovens bestemmelser 
og skal godkjennes av 
havnemyndighet. 

O Forslagstillers kommentar:  
Det planlegges ikke nye tiltak i sjø 
innenfor planområdet. Tiltak i sjø er 
sikret i bestemmelsens § 7.1. 
 
Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar 
 

Private uttaler 
3. HAVER advokatfirma 

ANS  
 

 Representerer Møyfrid 
Andreas Stokka, eier av gnr. 
16 bnr. 6. Opplyser at det er 
omtvist om eierskap til gnr. 16 
bnr. 14 mellom Stokka og 
Statens vegvesen. Omtvistet 
areal er vist i vedlagt kart. 
Opplyser at det p.t. er 
innregulert avkjørsel og 
parkering på eiendom 16/14, 
herunder omtvistet areal. Det 
er pågått forhandlinger mellom 
Stokka og Jan Sveinung 
Heskestad og øvrige 
grunneiere om bygging av 
felles parkeringsplass på 
eiendom 16/14 og 17/13 
(tilhørende Larry Johnsen og 
Lars Kristian Johnsen). 
Opplyser at Heskestad har 
ikke ønsket å fortsette disse 
forhandlingene, vedlagt kopi 
av korrespondanse mellom 
partene. Stokka ønsker å 
beholde muligheten til 
parkeringsplass på sin 
eiendom. Ber om at 
planforslaget hensyntar dette 
og ikke forringer Stokkas 
muligheter for anlegge 
parkeringsplass på sin 
eiendom. Dersom dette ikke 
etterkommes vil Stokka 
fremsette innsigelser mot 
forslaget til reguleringsplan. 

O Forslagstillers kommentar:  
Planforslaget vil legge opp til felles 
parkeringsplass på eiendom 17/13 for 
eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 og 
17/30. Godkjente parkeringsplass på 
16/14 videreføres i nytt planforslag 
som mulig fremtidig parkeringsplass. 
Avkjørsel til 16/14 erstattes av ny 
avkjørsel til felles parkeringsplass på 
17/13. Hvis 16/14 opparbeides som 
parkeringsplass, skal adkomst skje via 
ny parkeringsplass og avkjørsel på 
17/13. Planforslaget gjør ingen 
endringer i godkjente parkeringsplass 
på eiendom 16/14 for Stokka. 
 
Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar 
 

4.    
 

  
 

5. Henning Håland 
(grunneier 17/9)  
 

 Opplyser at eiendom 17/9 
har opparbeidet og godkjent 
parkeringsplass. Tinglyst 
plass på gnr. 17 bnr. 11. 

O Forslagstillers kommentar:  
Siden eiendom 17/9 har tinglyst 
parkeringsrettighet på naboeiendom 
17/11, anses det ikke som nødvendig 
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Ønsker ingen annen løsning at det avsettes egen parkering for 
17/9 på ny felles parkeringsplass. 
 
Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar 
 

6. Jarle Waldeland, brev 
av 21.05.12  
 
 
 
 

 Viser til brev til Magne 
Palmer Waldeland. Opplyser 
at Magne døde 15.04.12. På 
vegne av arvingene gjøres 
det oppmerksom på at del av 
reguleringsplanen går inn på 
deres eiendom 17/16. Ber 
om å bli kontaktet dersom 
noe reguleres inn på deres 
eiendom. 

O Forslagstillers kommentar:  
Det gjøres ingen nye tiltak på 
eiendom 17/16 i henhold til gjeldende 
plan. 
 
Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar 
 

  
 
4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
 
4.1 Overordnede planer 

 
Kommuneplanens arealdel 
I gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 - 
kystdel er planområdet avsatt til fritidsbebyggelse–
nåværende og fremtidig gangvei langs rv.44. 
Planforslaget vil samsvare med overordnet arealplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 

14-4 Reguleringsplan for Dyrnes – Kvå: 
 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende 
plan fra 1996. Følgende forhold endres i nytt 
planforslag: 
- Reguleres inn ny parkeringsplass og avkjørsel på 
eiendom 17/13. 
- Ny avkjørsel på eiendom 17/13 erstatter godkjent 
(men ikke opparbeidet) 
avkjørsel på eiendom 16/14. 
- Eksisterende parkeringsrettigheter på godkjent (men 
ikke opparbeidet) parkeringsplass videreføres i ny 
plan. 
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4.3 Tilgrensende planer 
Ikke oppgitt 
 
4.4 Temaplaner 
Temakart fra Arealis  
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Grenseverdier for støy T-1442 
Forholdet til barn og unge T-2/08 
Universell utforming T-5/99B 
 
5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
5.1 Avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger syd for Egersund sentrum på Kvå, og omfatter areal mellom 
Sokndalsveien og sjøen. Samlet planareal er på ca 14 daa, hvorav ca 9 daa er 
landareal og 5 daa er sjøareal. 
 
5.2 Landbruk, skog og landskap 

 
Planområdet berører ikke produktive landbruks- 
og skogsområder. Landskapet er 
sterkt hellende ned mot vannet, med klart 
definert strandsone. Planområdet er 
vestvendt og har gode solforhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Bygninger og anlegg 
Bebyggelsen rundt planområdet er spredt og 
består av enkelte gårdsbruk på østsiden av Sokndalsveien. Nord for planområdet er 
det lite eller ingen bebyggelse i strandsonen, mens fra planområdet og sørover er deler av 
strandsonen preget av etablert fritidsbebyggelse og naust. Gjeldende reguleringsplan for 
området legger opp til en tettere utnyttelse av strandsonen med fritidsbebyggelse og naust. 
Innenfor planområdet er det en eksisterende hytte med tilhørende anlegg, samt ett 
eksisterende naust/båthus. 
 
5.4 Grunnforhold 
Løsemassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at arealene i 
planområdet består av store deler bart fjell, som stort sett mangler løsemasser, samt 
områder med noe vegetasjon. Det er p.t. ikke kjennskap til at området har ustabile 
grunnforhold. 
 
5.5 Trafikkforhold 
Planområdet har adkomst fra fylkesvei 44 Sokndalsveien, som er hovedferdselsåren 
mellom Egersund og Hauge i Dalane. Sokndalsveien har ÅDT på 2100, og 
fartsgrensen på strekningen er 60 km/t. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei i 
området. 
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5.6 Barns interesser 
Nærmeste barnehage og skole ligger i Egersund sentrum om lag 1,5 km (i luftlinje) nordvest 
for planområdet. Øst for planområdet er store friluftsområder. 
 
5.7 Forurensning, støv og støy 
Støy, støv og forurensning genereres i hovedsak fra biltrafikken i Sokndalsveien. 
 
5.8 Kulturminner 
Det er ingen kjente funn av fredede kulturminner i planområdet, jf uttalelse fra 
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen i brev av 17.04.12. 
 
5.9 Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann og avløp ligger i sjøen sør for planområdet. Det er muligheter for 
påkobling i Lervika. 
Hytterenovasjon består av en bringeordning, dvs. at hytteeier må selv levere sitt 
avfall til utplasserte avfallstativ eller container, returpunkt eller gjenvinningsstasjon. 
 
5.10 Friluftsliv i nærområdet 
Øst for planområdet ligger stort friluftsområde med gode turmuligheter, samt gode 
friluftsmuligheter i sjø i Lygre, med kort seileavstand ut i Søragabet. 
 
6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
6.1 Arealformål og plankart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formål Areal (m²) 
Fritidsbebyggelse – frittliggende 1196 
Kombinert formål - fritidsbolig/naust 1630 
Veg  1485 
Kjøreveg  29 
Annen veggrunn – grøntareal  607 
Parkeringsplasser  860 
Grønnstruktur  3127 
Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 5059 
Sum planområdet  13993 
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Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon av parkeringsløsning Ikke i målestokk 
 
6.2 Plankonsept 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan der det planlegges ny 
parkeringsplass og hvor godkjent avkjørsel flyttes til ny plassering. Utfordringen i plassering 
av ny parkeringsplass P1 er topografien i området. Terrenget er sterkt hellende fra vegen 
ned til sjøen, med gjennomsnittlig stigningsforhold på ca 1:1,9. I eiendomsgrensen mellom 
17/13 og 16/6 er det et lite dalsøkk. Den nye parkeringsplassen må derfor fylles opp i forhold 
til eksisterende terreng. P1 avsluttes mot eksisterende kolle i vest. Parkeringsplass P2 
videreføres fra gjeldende plan som mulig fremtidig parkeringsplass med ny avkjørsel felles 
med P1. Se illustrasjon av parkeringsløsning til høyre. 
 
Planforslaget gjør ingen endringer i henhold til gjeldende plan med tanke på bebyggelsen i 
området. Eksisterende bebyggelse beholdes slik den er, og reguleres med samme omfang 
og høyder som gjeldende plans bestemmelser. 
 
Planforslaget legger ikke opp til egne arealer for barn og unge innenfor planområdet, siden 
planen kun omfatter hytte og naust bebyggelse. 
 
6.3 Avkjørsel 
Ny avkjørsel erstatter godkjent avkjørsel i gjeldende plan, og ligger om lag 35 meter 
lenger syd for denne. På aktuelle strekning har Sokndalsveien svak stigning mot sør, 
med stigningsforhold på ca 1:40. Avkjørselen opparbeides i samme høyde som 
Sokndalsveien i påkoblingspunktet, ca kote 25. Utforming av avkjørselen er i henhold 
til vegnormalen, med svingradius på 4 meter 
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Det tilrettelegges for frisikt i avkjørsel med geometri 4 x 100,8 meter. Konsekvens av dette er 
at kollen sør for avkjørselen må beskjæres noe slik at frisiktkravet overholdes. 
 
6.4 Parkeringsplass 
Det tilrettelegges for 8 parkeringsplasser på P1, som er felles for eiendommene 17/5, 
17/11, 17/13 og 17/30. Nødvendig snuareal er avsatt innenfor parkeringsarealet. 
Område avsatt til parkeringsformål omfatter også støttemurer og/eller 
skjæring/fyllinger. Se snitt under. 

 
Utsnitt av plan med snitthenvisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrengsnitt av parkeringsløsning 
Ikke i målestokk 
 
Parkeringsplassen P1 fylles opp til ca kote 24.50, og avsluttes mot vest med støttemur. 
Muren bygges av naturstein og tilpasses landskapet i området. På det høyeste vil 
muren ha en høyde på ca 5 meter. Skjæringer/fyllinger til parkeringsplassen tilsås med 
stedegen vegetasjon slik at disse får en best mulig landskapsmessig tilpasning.  
 
Parkeringsplass P2 er godkjent parkeringsplass fra gjeldende plan og videreføres som mulig 
fremtidig parkeringsplass. Godkjent avkjørsel stenges, og adkomst til parkeringsplassen blir 
via ny parkeringsplass P1. Det må da anlegges en bro eller fylling over dalsøkket mellom P1 
og P2. 
 
6.5 Universell utforming 
Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til topografien i området. Terrenget fra 
parkeringsplassen og ned til fritidsbolig og naust er meget bratt. Eksisterende sti har p.t. 
noen bratte og ulendte partier, samt mindre trapper. Bestemmelsene åpner for at denne stien 
kan utvides og flyttes noe, slik at adkomst for bevegelseshemmede kan bli noe bedre. 
 
6.6 Rekkefølgekrav 
Godkjent avkjørsel til parkeringsplass i gjeldende plan erstattes av ny avkjørsel når 
felles parkeringsplass f_P1 er ferdig opparbeidet. 
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Ny avkjørsel med fylkesveien skal være opparbeidet og godkjent av vegvesenet før 
det gis byggetillatelse til nye hytter/naust. 
 
7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 
7.1 Forholdet til rammer og retningslinjer 
 
Kommuneplanen 
Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. 
 
Grenseverdier for støy T-1442 
Støy genereres i hovedsak fra Sokndalsveien. Terrenget er nokså bratt fra vegen og ned til 
bebyggelsen. Avstanden til eksisterende hytte er om lag 30 meter fra vegen. Mellom vegen 
og hytta er en liten kolle som i planforslaget beholdes i størst mulig grad. Kollen fungerer 
som en buffersone, med støy dempende effekt for hytta nedenfor. I strandsonen kan det 
bygges inntil 3 naust/hytter. Disse blir liggende 20-25 meter lavere enn veien. Området 
mellom vegen og planlagt byggeområde er friluftsområde bestående av noe vegetasjon. 
Vegetasjonen sammen med stor høydeforskjell vil virke reduserende i forhold til 
støyvirkningen fra vegen på ev. ny bebyggelse. I forhold til eksisterende bebyggelse øst for 
planområdet, kan en ikke se at planlagte tiltak vil generere støy av betydning. 
 
Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne 
plansammenheng. Ev. nye naust/hytte bygges i henhold til TEK10 som stiller krav til støy i 
bolig og uteområde. Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende tiltak 
utover dette. 
 
Forholdet til barn og unge T-2/08 
Planforslaget avsetter ikke eget areal til barn og unge. Innenfor planområdet er det 
en eksisterende hytte, samt område hvor det kan bygges 3 nye hytter/naust. 
Utbygging i området utløser ikke krav til at det skal avsettes eget lekeareal. Området 
er veldig bratt og ulendt, noe som ikke innbyr til lek. Rundt planområdet er store 
friluftsområder med mange turmuligheter. 
 
Universell utforming T-5/99B 
 
Universell utforming vurderes som ikke mulig i forhold til planlagte tiltak og topografi i 
området. Bestemmelsene åpner for at eksisterende sti ned til hytte kan justeres i plassering i 
terrenget og bredde. Krav til stigningsforhold på 1:20 er ikke realistisk i 
området. 
 
8 ROS – ANALYSE 
 
8.1 Springflo 
Det kan forekomme springflo i området. I strandsonen reguleres inn brygge og naust/hytte. 
Eksisterende hytte ligger på høyde som ikke er utsatt for normal springflo. Det er ikke 
forbundet noen fare med flom i området. Flomsikring anses derfor som ikke nødvendig. 
 
8.2 Radon 
Vi har ikke fått tilgang til ev. tidligere måleresultater fra dette området. 
Radonmålinger som er foretatt i Egersund sentrum gir målinger med gode marginer i forhold 
til helseskadelig stråling. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften 
TEK10, § 13-5: ”Bygning skal prosjekteres og utføres med radon forebyggende tiltak slik at 
innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radon konsentrasjon i inneluft skal ikke 
overstige 200 Bq/m3.” 
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8.4 Oppsummering av ROS-analyse 
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er sårbart overfor 
uønskede hendelser. Se sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4. 
 
8.5 Trafikksikkerhet 
Etablering av felles parkeringsplass vil ikke gi noen nevneverdig økning i trafikk i  
området. De som har parkeringsrett på ny parkeringsplass er brukere av fritidsbolig  
og naust, og parkerer langsmed Sokndalsveien i dag. Anleggelse av ny parkeringsplass P1 
vil derfor bedre trafikksikkerheten i Sokndalsveien på aktuelle strekning, ved at man unngår 
parkering langsmed vegen. Ny avkjørsel er utformet i henhold til vegnormal. Avkjørselen har 
en bedre plassering i forhold til kurvatur og siktlinjer i Sokndalsveien enn godkjente avkjørsel 
litt lenger nord. Trafikksituasjonen ved ny avkjørsel er oversiktlig og Sokndalsveien har god 
veibredde i området.  
Det er ikke etablert gang- og sykkelveinett i området. Det er ikke kjennskap til at 
Sokndalsveien på aktuelle strekning brukes av mange fotgjengere i dag. Vegen er svinget og 
har smal vegskulder, så den er dårlig egnet for myke trafikkanter å ferdes på. 
 
8.6 Friluftsområde i sjø 
Det planlegges ingen nye tiltak i sjø. Planforslaget viderefører gjeldende plans 
utnyttelse av strandsonen med naust/hytte. 
 
8.7 Naturmangfold og landskap 
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i 
forhold til inngrepets karakter. Planen har bestemmelser som begrenser naturinngrep til et 
minimum. Revegetering av skjæringer og fyllinger med stedegen vegetasjon reduserer 
landskapsinngrepets synlighet i ettertid. Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne 
bidra til en økt samlet belastning på naturtypen i området. 
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Foreslagsstiller har levert inn en god planbeskrivelse som er lettfattelig og entydig. 
Saksbehandler har vurdert innlevert planmaterial og har ingen spesielle kommentar eller 
merknad på det nåværende tidspunkt. Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget legges 
ut på høring og offentlig ettersyn. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 

Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for xxx  med kart og bestemmelser datert 19.10.12 avvises 
med følgende begrunnelse: 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10. 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
250130 Detaljreguleringsplan for Kvå, gnr. 17 bnr. 13 mfl. 
250127 2344 bestemmelser.pdf 
250131 2344 plankart A3.pdf 
250132 2344 vedlegg 1_illustrasjonsplan.pdf 
250133 2344 vedlegg 2_terrengsnitt.pdf 
250135 2344 vedlegg 4_høringsuttalselser.pdf 
250136 2344 vedlegg 4_kommentarer til innspill.pdf 
226626 Uttalelse til melding om oppstart av reguleringsendring Dyrnes-Kvå, Eigersund 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 27.03.2012 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Melding om oppstart av reguleringsendring for 
Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl. 

2 X 11.04.2012 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 
13 m.fl. 

3 I 18.04.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til planendring på gnr. 17 bnr. 13 mfl.  
Dyrnes - Kvå 

5 I 18.04.2012 Statens vegvesen 
Uttale til reguleringsplan - varsel om oppstart av 
reguleringsendring gnr. 17 bnr. 13 m.fl 

4 I 23.04.2012 Fiskarlaget Vest 
Uttalelse til melding om oppstart av 
reguleringsendring Dyrnes-Kvå, Eigersund 

6 I 26.04.2012 
region sør 
Fiskeridirektoratet 

Vedr. melding om oppstart av reguleringsendring 
- Kvå gnr. 17 bnr. 13 m.fl 

7 I 30.04.2012 Kystverket 
Uttalelse - melding om oppstart av 
reguleringsendring for Dyrnes - Kvå, gnr. 17 bnr. 
13 m.fl. 

9 I 19.10.2012 
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Detaljreguleringsplan for Kvå, gnr. 17 bnr. 13 mfl.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parter i saken: 
                 
N HESKESTAD JAN 

SVEINUNG 
POSTBOKS 395 4379 EGERSUND  

N HÅLAND ANDREAS POSTBOKS 132 4379 EGERSUND  
N HÅLAND HENNING STEMVEIEN 6 4373 EGERSUND  
N JOHNSEN LARS 

CHRISTIAN 
LEIL. 4 D,STORGATA 
61 

4307 SANDNES  

N KOLDAL ANJA 
ASTRID 

SOKNDALSVEIEN 
341 

4372 EGERSUND  

N PUNTERVOLD JAN 
STEINAR 

HÅLANDSVEIEN 79 4372 EGERSUND  

N PUNTERVOLL EDITH HEGGDALSVEIEN 
335 

4372 EGERSUND  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  
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N SANDKLEIVA AUD 
WENCHE H 

HAGESTIEN 4 B 4355 KVERNALAND  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N STOKKA ANDREAS HEGGDALSVEIEN 
310 

4372 EGERSUND  

N STOKKA MØYFRID HEGGDALSVEIEN 
310 

4372 EGERSUND  

N WALDELAND MAGNE 
PALMER 

    

 
 
 
 
 
 

Side 594 av 998



Side 595 av 998



Side 596 av 998



Side 597 av 998



Side 598 av 998



Side 599 av 998



Side 600 av 998



Side 601 av 998



Side 602 av 998



Side 603 av 998



Side 604 av 998



 

1 

Reguleringsbestemmelser for 
 

KVÅ, GNR. 17 BNR. 13 MFL 
EIGERSUND KOMMUNE  
PlanID – 
 
Datert: 19.10.2012 
Sist revidert: - 
Vedtatt av Eigersund kommunestyre den        i sak    / 
 

§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet 
utnyttes som vist på plankartet.  

§ 2 Formål 
- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 

� Fritidsbebyggelse – frittliggende 
� Fritidsbolig/naust 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 
� Veg 
� Avkjørsel 
� Annen veggrunn – grøntareal 
� Parkeringsplasser 

- Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. ) 
� Grønnstruktur 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, pkt. ) 
� Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Hensynssoner (PBL § 12-6) 
� a.1 Sikringssoner, Frisikt, H140 

§ 3 Felles bestemmelser 

3.1 Støy 
Det skal fremlegges dokumentasjon på at nye boliger tilfredsstiller kravene til grenseverdier for støy i 
henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Eventuelle avbøtende tiltak skal skisseres.  

3.2 Radon 
Det skal fremlegges dokumentasjon på at nye boliger tilfredsstiller krav til radon, og eventuelle 
forebyggende tiltak skal utføres som nedfelt i forskriftene til TEK10.  

3.3 Gjerder 
Gjerder tillates i alminnelighet ikke oppført.  
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Når særlige grunner tilsier det, eller når gjerde inngår som et vesentlig ledd i bygningers gruppering 
og utforming, kan kommunen tillate inngjerding av inntil 200 kvm grunn. Gjerde av netting som er 
nødvendig som hegn om beitemark, tillates. 

3.4 Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon må bevares mest mulig. 

§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 

4.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende, FF 
Innenfor området skal oppføres hytte. Det kan bygges fritidsbolig med tilhørende uthus med maks 90 
kvm BYA. Hyttene skal bygges innenfor det byggeområdet som er vist på planen, og med samme 
møneretning.  

Det er anledning for hytter som ligger til vann å anlegge naust/brygge innenfor planområdet. Det er 
ikke anledning til å innrede naust til boligformål. Naust skal utformes som tradisjonelle naust med 
takvinkel i intervallet 35-45 grader, og maks gesimshøyde 2,5 meter. Grunnflate må ikke overstige 30 
kvm.  

Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg naturpreget i området, med en enkel og god utforming, 
materialvalg og mørk fargevirkning. Farger på bygningene eller gjenstander på eller ved bygningene 
kan kreves endret hvis den anvendte farge fører til at bebyggelsen virker dominerende i landskapet.  

Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form, farge og materialvalg. 
Høyde på hus og grunnmur skal holdes så lav som mulig. Kjeller tillates ikke, hvis det fører til at 
bygningens totale høyde derved blir større. Dersom det bygges på pilarer, og disse har en høyde på 
0,5 meter eller mer, skal åpningen mellom disse kles med bord eller på annen passende måte.  

Eksisterende vegetasjon som skjermer hyttene, bør bevares. 

Toalettet skal ligge under samme tak som hytta. Det skal installeres biologisk toalett med min. 2 
kammer eller kan kobles til offentlig vann/avløpsnett.  

Det skal på egen grunn eller tinglyst plass i felles parkering anlegges min.1,5 parkeringsplass pr. hytte. 
Parkeringsplass og adkomst skal anlegges samtidig med at eiendommen bebygges. 

4.2 Fritidsbolig/naust, F/N 
I området kan det oppføres inntil 3 naust/hytter. Bygningene skal ha form og utseende som 
tradisjonelle naust/sjøboder med takvinkel i intervallet 35-45 grader, og maks gesimshøyde 3,5 meter 
målt i forhold til planert terreng. Grunnflaten må ikke overstige 60 kvm. Nye bygninger skal tilpasses 
nåværende naust. 

Det er ikke tillatt å innlegge vann i naust/hytte med mindre det foreligger godkjent utslippstillatelse 
eller kan kobles til offentlig vann og avløpsnett. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal nyttes. 

Det skal på egen grunn eller tinglyst plass i felles parkering anlegges min.1,5 parkeringsplass pr. hytte. 
Parkeringsplass og adkomst skal anlegges samtidig med at eiendommen bebygges. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

5.1 Parkeringsplasser, f_P 
Parkeringsplassen f_P1 er felles for eiendommene gnr. 17 bnr. 5, 11, 13 og 30. Området omfatter 
parkeringsareal, skjæring/fylling og støttemur. Fyllinger skal dekkes med jord, tilsås og beplantes, og 
skjæringer skal så langt som mulig dempes og tilsås.  

Parkeringsplassen P2 er mulig fremtidig parkeringsplass og har adkomst fra f_P1. 

5.2 Avkjørsel, f_AV 
Avkjørselen er felles for f_P1 og P2. 

5.3 Annen veggrunn – grøntareal, o_AVG 
Området omfatter sideareal til fylkesveg, skråninger til fylkesveg og siktområder ved avkjørsel.  

§ 6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

6.1 Grønnstruktur, GR 
Områdene er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter. 

Innenfor området GR1 er det tillatt å etablere 1,5 meter bred sti fra f_P1 til FF1 og F/N1.  

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, nr. ) 

7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag, FR 
Innenfor området er det ikke anledning til å danne virksomhet eller anlegge kaier eller andre anlegg 
som etter kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friluftsområde sjø. 

I sjøområder skal tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser godkjennes av 
havnemyndigheten i Eigersund kommune. 

Tiltak i sjø må dimensjoneres slik at den tåler den aktiviteten som er i leden.  

§ 8 Hensynssoner (PBL 12-6) 

8.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 meter 
over tilstøtende vegers nivå.  

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 
 
9.1 Når f_AV1 er ferdig opparbeidet, skal godkjent avkjørsel på gnr. 16 bnr. 14 stenges. 
 
9.2 Før det gis byggetillatelse til nye hytter/naust skal ny avkjørsel/kryss med fylkesveien være 

opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen.  
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KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
KVÅ, GNR. 17 BNR. 13 MFL 

EIGERSUND KOMMUNE  
PlanID – 
 
Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt 
organisasjoner 27.03.12. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. Uttalefrist var 
08.05.12. Det er registrerte 10 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av planarbeid innen 
høringsfristens utløp: 

Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen, e-post av 18.04.12 
Innhold: 
Ingen vesentlige merknader til aktuelle planarbeid.  

Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 

Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen, brev av 17.04.12 
Innhold: 
Ut ifra deres arkiver kan de ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med legalfreda eller andre 
verneverdige kulturminner. På dette grunnlag har kulturseksjonen ingen merknader til tiltaket i 
nåværende fase av planprosessen.   

Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 

Statens vegvesen Region vest, brev av 18.04.12 
Innhold: 
Adkomst til planområdet er fra Sokndalsveien, fylkesvei 44. Avkjørsler/kryss i tilknytning til det 
overordnede vegnettet (fv 44) skal gis en teknisk utforming i henhold til krav stilt i vegnormalen. SVV 
som gir brukstillatelse til avkjørsel/kryss på riks- og fylkesvegnettet. Rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene som sikrer at regulert adkomstveg og avkjørsel/kryss med fv 44 skal være 
godkjent av SVV før byggetillatelse kan gis. Frisiktsoner skal inngå i reguleringsplanen, målsettes på 
plankart og vises som eget formål. Bestemmelsene sikrer at det ikke tillates objekter høyere enn 0,5 
meter innenfor sikttrekanten. Det skal reguleres inn et belte på 3 meter langs fv 44 til annen 
veggrunn. Det skal sikres en byggegrense langs fv.44 i henhold til Vegloven. Sette av tilstrekkelig 
snuareal, samt parkering på egen grunn. Må sikre at støysituasjonen kartlegges og utredes langs fv.44 
før det blir gitt byggetillatelse, bestemmelsene skal vise til gjeldende forskrift T-1442.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Ny avkjørsel til felles parkeringsplass er utformet i henhold til krav satt i vegnormalen. Rekkefølgekrav vedr. 
godkjenning av avkjørsel/kryss før byggetillatelse er lagt inn i bestemmelsens § 9.2. Frisiktsoner er målsatt i 
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hht. vegnormal, og tegnet inn i plankart og bestemmelse § 8.1. Langsmed fv 44 er det regulert inn 3 meter 
bredt belte til annen veggrunn. Byggegrense langs fylkesveien er satt til 50 meter, i hht vegloven. Parkering vil 
være på egen grunn, hvor nødvendig snuareal er avsatt innenfor parkeringsarealet. Krav til støy er sikret i § 
3.1. Utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne plansammenheng, da reguleringen ikke 
omfatter nye boliger/fritidsboliger.  

Kystverket vest, brev av 30.04.12 
Innhold: 
Ingen merknader til varslet reguleringsarbeid. Dersom planarbeidet kommer til å omfatte planlegging i 
sjø må det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og et er derfor viktig at det ikke planlegges tiltak som kan 
komme i konflikt med fremkommeligheten i farvannet. Bestemmelse som sikrer at tiltak i sjø faller inn 
under havne- og farvannslovens bestemmelser og skal godkjennes av havnemyndighet.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Det planlegges ikke nye tiltak i sjø innenfor planområdet. Tiltak i sjø er sikret i bestemmelsens § 7.1. 

Fiskeridirektoratet region sør, brev av 26.04.12 
Innhold: 
Viser til brev fra Fiskarlaget Vest (av 23.04.12) som har ingen merknader til planarbeidet. 
Planområdet går ut i sjø, men endringer i planen gjelder bare landområder. Fiskeridirektoratet 
fremsetter ingen vesentlige merknader til planarbeidet.  

Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 

Fiskarlaget Vest, brev av 23.04.12 
Innhold: 
Ingen merknader til planen i forhold til fiskeri, da endringer i gjeldende plan er på land.  

Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 

Eigersund kommune, Felles brukerutvalg, brev av 11.04.12 
Innhold: 
Ingen merknader til planarbeidet.  

Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 

HAVER advokatfirma ANS, brev av 12.04.12 
Innhold: 
Representerer Møyfrid Andreas Stokka, eier av gnr. 16 bnr. 6. Opplyser at det er omtvist om 
eierskap til gnr. 16 bnr. 14 mellom Stokka og Statens vegvesen. Omtvistet areal er vist i vedlagt kart. 
Opplyser at det p.t. er innregulert avkjørsel og parkering på eiendom 16/14, herunder omtvistet 
areal. Det er pågått forhandlinger mellom Stokka og Jan Sveinung Heskestad og øvrige grunneiere om 
bygging av felles parkeringsplass på eiendom 16/14 og 17/13 (tilhørende Larry Johnsen og Lars 
Kristian Johnsen). Opplyser at Heskestad har ikke ønsket å fortsette disse forhandlingene, vedlagt 
kopi av korrespondanse mellom partene. Stokka ønsker å beholde muligheten til parkeringsplass på 
sin eiendom. Ber om at planforslaget hensyntar dette og ikke forringer Stokkas muligheter for 
anlegge parkeringsplass på sin eiendom. Dersom dette ikke etterkommes vil Stokka fremsette 
innsigelser mot forslaget til reguleringsplan.  
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Forslagstillers kommentar: 
Planforslaget vil legge opp til felles parkeringsplass på eiendom 17/13 for eiendommene 17/5, 17/11, 17/13 
og 17/30. Godkjente parkeringsplass på 16/14 videreføres i nytt planforslag som mulig fremtidig 
parkeringsplass. Avkjørsel til 16/14 erstattes av ny avkjørsel til felles parkeringsplass på 17/13. Hvis 16/14 
opparbeides som parkeringsplass, skal adkomst skje via ny parkeringsplass og avkjørsel på 17/13. 
Planforslaget gjør ingen endringer i godkjente parkeringsplass på eiendom 16/14 for Stokka.  

Henning Håland (grunneier 17/9), brev av 15.04.12 
Innhold: 
Opplyser at eiendom 17/9 har opparbeidet og godkjent parkeringsplass. Tinglyst plass på gnr. 17 bnr. 
11. Ønsker ingen annen løsning. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Siden eiendom 17/9 har tinglyst parkeringsrettighet på naboeiendom 17/11, anses det ikke som nødvendig at 
det avsettes egen parkering for 17/9 på ny felles parkeringsplass.  

Jarle Waldeland, brev av 21.05.12 
Innhold: 
Viser til brev til Magne Palmer Waldeland. Opplyser at Magne døde 15.04.12. På vegne av arvingene 
gjøres det oppmerksom på at del av reguleringsplanen går inn på deres eiendom 17/16. Ber om å bli 
kontaktet dersom noe reguleres inn på deres eiendom. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det gjøres ingen nye tiltak på eiendom 17/16 i henhold til gjeldende plan.  
 
 
 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 12.10.12 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-21/13
Arkivsaksnr.:
10/1026
Journalpostløpenr.:
12/29553

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
204/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 
13 - boligområde Svånes
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan 
Svanes gnr 21 bnr 13 med flere for justering av krav til utnyttelsesgrad (BYA) og 
bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser i plankartet Området er 
under utbygging hvor 8 boliger av 13 er oppført eller er under oppføring. Det er gitt 
dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan for byggemeldte boliger både når det gjelder 
utnyttelsesgrad, plassering av hus på tomta og byggehøyder. Endringene som foreslås er i 
tråd med de dispensasjoner som allerede er gitt i området. Rådmannen er i sterk tvil i forhold 
til de foreslåtte endringene, men utifra at 8 av 13 boliger er bygd vil dette i hvert fall føre til 
likebehandling innforbi feltet. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslag til reguleringsendringen skal legges ut på høring og 
offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser
datert 19.10.12 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:
Kart

1. Adkomst til kommunalteknisk anlegg merket f_KA1 må sikres i tråd med kravene fra 
fagseksjonen.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svånes

1. Andre opplysninger / fakta i saken:

Planendringen ligger innenfor hvit stiplet sirkel

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger
På vegne av Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS og Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS, 
har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan 
for Svanes gnr. 21 bnr. 13 i Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2005 – sist revidert 2010. 

Planområdet er under utbygging, hvorav 8 av 13 tomter p.t. er godkjent byggemeldt. Disse 8 
boligene er enten ferdig oppført eller er under oppføring. Godkjente boliger er søkt etter 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, både når det gjelder utnyttelsesgrad, plassering 
av hus på tomta og byggehøyder. Dispensasjonssøknadene begrunnes med at etterspørsel 
etter bolig med alt på en flate er økende. Grunnet lav maksimal mønehøyde, kan det ikke 
bygges bolig med ”vanlig” loft, samt at kjeller ikke er egnet til beboelsesrom da maks 1 meter 
av grunnmuren kan være synlig. I tillegg stemmer ikke satte kotehøyder i gjeldende plan med 
faktisk terreng, noe som gjør at det ikke kan bygges hus i tråd med 
reguleringsbestemmelsene. 

Innenfor planområdet gjenstår 5 ubebygde tomter; tomt nr. 1, 3, 4, 5 og 13.
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Utbyggig av området er vanskelig å gjennomføre innenfor gitte rammer i gjeldende 
reguleringsplan. Reguleringsendringen omfatter justering av krav til utnyttelsesgrad (BYA) og 
bygningshøyder, samt justering av byggegrenser og tomtegrenser i plankartet. Endringene er 
i tråd med de dispensasjoner som allerede er gitt i området. 

Det er ikke foretatt noen endringer i trafikkforhold inkl. avkjørsler og frisiktsoner, 
reguleringsformål eller planens begrensning i forhold til gjeldende reguleringsplan for 
området, med unntak av nødvendige justeringer i forhold til digitalisering av plankartet til 
sosi-versjon 4.3.

1.1.3 Eierforhold
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

GBNR. Eiere
21/78
21/77
21/76
21/81
21/82
21/80
21/13

ANNE ELISABETH SVANES

21/79 KRAHNER CHRISTINE ERIKA
KRAHNER SYLVIO

21/29 SVANES THOR ÅGE
21/2 GRASTVEIT JOHN
21/58 STATENS VEGVESEN REGION VEST

21/83 HANNE BAARDSEN
KJETIL HÅTVEIT EIDSVAAG

1.1.4 Konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

2. PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i hht pbl § 12-8, den 10.11.11. Referat fra 
oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget. 

2.2. Varsel om regulering
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 08.07.2011 og annonsert i Dalane Tidende og kommunens 
hjemmeside med frist for uttalelse 28.08.2011 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/

O/D
Offentlige merknader

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg, datert 
16.08.11

Ingen merknader O

Statens vegvesen Region vest, brev datert 13.07.11 Ingen merknader O

Barnas og unges representant i plansaker, brev datert 
20.09.11 Merknad O

Rogaland Fylkeskommune. Merknad E
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Regionalutviklingsavdelingen, datert 08.11.11

2.3 Innsendte merknader

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Barnas og unges 

representant i 
plansaker

� Forstår at større utnyttelse av 
tomtene gir mindre areal til lek. 
Ønsker at areal som kan 
benyttes til lek og opphold 
opprettholdes som i gjeldende 
reguleringsplan

O - Konsekvensen av høyere utnyttelse 
av tomten i form av økt bebygd 
areal gir mindre uteoppholdsareal. 

2. Rogaland 
Fylkeskommune. 
Regionalutviklingsavdel
ingen, datert 08.11.11

� Fylkesrådmannen forutsetter 
at foreslått endring ikke 
medfører vesentlig økt 
skyggelegging for private 
og/eller felles 
uteoppholdsarealer. 

� Estetiske hensyn skal ivaretas. 
Bygningsmassen skal være 
tilpasset landskapet, samt den 
eksisterende bebyggelsen i og 
ved planområdet.

E

O

- Foreslått endring medfører ikke til 
vesentlig endring vedrørende sol og 
skygge for uteoppholdsareal på 
private eller felles areal.

- Med økningen av BYA, høyde og 
endring av plassering av 
bebyggelsen og byggegrensen er 
ikke hensyn til estetikk ivaretatt. 
Bygningsmassen er heller ikke 
tilpasset landskap eller 
omkringliggende bebyggelse slik 
det var forutsatt i gjeldende 
reguleringsplan. Viser til vedlagt 
foto

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg, datert 16.08.11:
Ingen merknader til saken. 

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 09.12.11:
Ingen merknader til saken.

Statens vegvesen Region vest. Brev av 13.07.11:
Innhold:
Da endringene ikke gjelder forhold som berører krysset med fylkesvei 44 eller byggegrenser 
til denne, har statens vegvesen ingen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 08.11.11:
Innhold:
Beklager å ha oversittet fristen for høringsuttalelse. Fylkesrådmannen forutsetter at foreslått 
endring ikke medfører vesentlig økt skyggelegging for private og/eller felles 
uteoppholdsarealer. Estetiske hensyn skal ivaretas. Bygningsmassen skal være tilpasset 
landskapet, samt den eksisterende bebyggelsen i og ved planområdet. 

Forslagsstillers kommentar:
Endringene i planen går i hovedsak ut på justering av utnyttelsesgrad, byggegrenser og 
byggehøyder. Se pkt. 5.2 for utdyping av de endringer som er utført i planforslaget. Endring 
av byggehøyder begrunnes i at satte krav til maksimal kotehøyde i gjeldende plan ikke 
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stemmer med faktisk terreng i planområdet. Endring av byggegrensene begrunnes med at 
de for enkelte av tomtene er for snevre i gjeldende plan, slik at en best mulig plassering av 
huset på tomta vanskeliggjøres. Endring i utnyttelsesgraden begrunnes med at det er 
økende etterspørsel etter hus med alt på ett plan. Planområdet innbyr til denne type 
bebyggelse. Gjeldene plans intensjoner om landskapstilpasset bebyggelse, minst mulig 
synlighet fra sjøen og en best mulig utsikt for den enkelte bolig er videreført i planforslaget. 

Utsendte varsel om oppstart av planarbeid datert 08.07.11 gjaldt mindre reguleringsendring. 
Behov for ytterligere justeringer i plankart og bestemmelser, medførte krav til ny melding om 
reguleringsendring. Ny oppstartsmelding ble sendt ut 16.11.11, med høringsfrist 19.12.11. Til 
andre varsel kom det inn 3 nye merknader: 

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 20.12.11:
Innhold:
Viser til tidligere innsendte innspill. Forventer at retningslinjer og bestemmelser i 
fylkesdelsplaner og kommuneplan er førende for det videre planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Statens vegvesen Region vest, datert 23.11.11:
Innhold:
Viser til tidligere innsendte merknader, både i forbindelse med vedtatt plan som ble kunngjort 
i september 2007 og mindre endringer som senere er varslet. Foreslåtte endringer berører 
ikke forhold knyttet til fylkesvei 44, og SVV har derfor ingen ny merknader. 
Det forutsettes at utforming av tilknytningspunkt til fylkesvei 44 skjer i henhold til deres 
normaler og tidligere stilte krav, samt at tekniske planer som berører fylkesveien forevises og 
godkjennes av statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. Dette må komme frem av 
bestemmelsene til planen. 

Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke gjort endringer i utformingen av avkjørsel fra fylkesvei 44 i forhold til gjeldende 
plan. Reguleringsbestemmelsen fra gjeldende plan er videreført, og stiller krav til 
opparbeidelse og utforming av kryss/frisiktsoner på fylkesveien (se § 16).  

3. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

3.1 Overordnet planverk 

3.1.1 Kommuneplan
I kommuneplanens arealdel av 2007-2019 for Egersund sentrum, er planområdet regulert til 
”B2 Boligområde – fremtidig” og ”LNF-område - nåværende”. Kommuneplanens arealdel 
består av kart og utfyllende bestemmelser. Planforslaget er utarbeidet i henhold til 
overordnet plan for området.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner

3.2.1 Reguleringsplan
Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 mfl. av 
05.04.05, rev. 17.04.10. Planen regulerer området til byggeområde for eneboliger, 
landbruksområde, offentlige trafikkområder, høyspenningsanlegg, privat veg, felles avkjørsel, 
kommunaltekniske anlegg, friluftsområde land og felles lekeareal for barn. Planforslaget er 
en endring av gjeldende reguleringsplan.
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Prioriterte naturtyper
Kilde: http://www.temakart.-rogaland.no  

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet ligger ca 8 km sør for Egersund sentrum på søndre Svånes, og det totale 
planområdet utgjør ca 31,1 daa. Planen omfatter nytt boligområde i tilknytning til 
eksisterende spredte boligbebyggelse. Det legges ikke opp til endringer i eksisterende 
vegnett i området. Nærmeste barnehage og skole ligger i Egersund sentrum.

4.2 Landbruk, skog og landskap
Planområdet berører landbruk og 
skogområder. Landskapet i området er 
småkupert, med hellende terreng ned mot 
sjøen. Planområdet ligger ca 400 meter fra 
sjøen. 
Planområdet grenser i nord mot tidligere 
registrert nasjonalt verdifullt kulturlandskap, 
klasse 2, jfr www.temakart-rogaland.no. 
Området består av større naturbeite. Se 
kartillustrasjon til venstre.
Sør for planområdet er overflatedyrka jord i 
tilknytning til eksisterende gårdsbruk. Skogen 
innenfor planområdet er definert som uproduktiv. 
Løsmassekart fra www.arealisNGU.no viser at arealene i planområdet er tynn morenemasse.

4.3 Eksisterende bygninger og anlegg
I og rundt planområdet er eksisterende boliger i form av gårdstun og spredte eneboliger. 
Eksisterende boligeiendommer berøres ikke vesentlig av endringen. Utbyggingen av 
planområdet er påbegynt hvor 8 av 13 boligtomter er oppført eller under oppføring.

4.4 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 44 Sokndalsveien via Søndre Svanesvei som er en 
privat veg. Fartsgrensen på fylkesveien på aktuelle strekning er 60 km/t, og med en ÅDT på 
1700. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei langsmed fylkesveien eller Søndre Svanesvei.

4.5 Barns interesser
Nærmeste skole og barnehage ligger i Egersund sentrum ca 8 km nord for planområdet. Der 
er ingen offentlige lekeplasser i nærhet til planområdet.

4.6 Forurensning, støv og støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra biltrafikken på 
fylkesveien. Planlagte boligområde ligger ca 250 meter fra fylkesveien.

4.7 Kulturminner
Vest for planområdet er det påvist funn av flere gravfelt og gravminner. Det er ikke registrert 
automatisk vernede kulturminner innenfor planområdet, jf. www.askeladden.no.

4.8 Teknisk infrastruktur
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Søndre Svanesvei. 
Boligrenovasjon i Eigersund kommune består av en henteordning og bringeordning. Visse 
avfallstyper hentes av DIM, mens bestemte avfallstyper leveres til gjenvinningsstasjon eller 
returpunkt.
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Gjeldende reguleringsplan fra 2005 – rev. 2010. Reguleringsplanforsalg av 2012.

5. BESKRIVELSE  AV PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart
Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 
Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)
1111 Boligbebyggelse – frittliggende 14382
1510 Energianlegg 87
1610 Lekeplass 565
1560 Øvrige kommunaltekniske anlegg 229
2010 Veg 2157
2011 Kjøreveg 2492
2019 Annen veggrunn – tekniske anlegg 1912
5130 Friluftsformål 2770
5110 Landbruksformål 6475

Sum planområdet 31069

5.2 Plankonsept
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor endringene omfatter kun 
mindre justeringer innenfor byggeområdet BF1, både i plankart og bestemmelser.  

Gjeldende plans intensjon om landskapstilpasset småhusbebyggelse, minst mulig synlighet 
fra sjøen og med en best mulig utsikt fra den enkelte bolig er videreført i planforslaget. 

I det følgende er en beskrivelse av de endringer som er foretatt:

5.4 Justering av byggegrenser 
Det er foretatt en mindre justering av byggegrensene for alle tomtene med unntak av for tomt 
nr. 1, 2, 8 og 12 som er i henhold til gjeldende plan. For de tomtene som allerede er utbygd
er byggegrensen justert slik at huset ligger innenfor grensen, med unntak av garasjene som 
kan plasseres i strid med byggegrensen. 
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Byggegrense mot veg er tatt ut av plankartet og erstattet med bestemmelse § 7.4 som stiller 
krav til avstand mellom garasje og vegen. Byggegrenser mot veg er min. 5 meter, og mot 
tomtegrense er den 4 meter.

Endring av byggegrensene opprettholder gjeldende plans intensjon om sik-sak virkning 
mellom husene, samt at hver enkelt bolig skal ha best mulig utsikt.

5.5 Byggeområde BF2
Grenser for byggeområde BF2 ved lekeplassen er justert slik at disse går parallelt med 
eiendomsgrensene. Avstand fra eiendomsgrense er 5 meter mot øst og 10 meter mot nord. 

5.6 Kommunalteknisk anlegg
Adkomst til felles kommunalteknisk anlegg er sikret i plankartet, ved at det er lagt inn et 3 
meter bredt belte mellom BF3 og tomt nr. 11 i BF1. Nye tomtegrenser for tomt nr. 11 i BF1 
og BF3 går i formålsgrensene til KA1.

5.7 Endringer i reguleringsbestemmelsene
Bestemmelsene fra gjeldende plan er tilpasset reguleringsformål i henhold til ny planlov (PBL 
2008).  Endringene i bestemmelsene omfatter kun bestemmelser knyttet til byggeområde 
BF1, samt mindre endringer i KA1 og for hensynssone høyspent.

5.8 Utnyttelsesgrad
Det er gjort en endring i utnyttelsesgraden for tomtene 5, 7, 8, 9, 10, 11 og 13. For tomt nr. 9, 
10 og 11 er maksimalt tillatte bebygde areal endret fra 100 kvm til 120 kvm. For tomt nr. 5, 7, 
8 og 13 er maksimalt tillatt BYA endret fra 100 kvm til 140 kvm. For tomt nr. 1, 2, 3, 4, 6 og 
12 er maksimalt tillatt BYA uendret fra gjeldende plan, og står som 140 kvm. Se 
bestemmelsens § 7.2, 1.ledd.

I tillegg er garasjens størrelse er justert fra 24 kvm til 40 kvm BRA. Dette gjør det mulig å 
sette opp en dobbelgarasje på tomtene. Se bestemmelsens § 7.4, 1.ledd.

Endringen i bebygd areal utgjør en økning av utnyttelsesgraden for tomt nr. 9, 10 og 11 med 
ca 3 % BYA og for tomt nr. 5, 7, 8 og 13 med ca 6-9 %. 

5.9 Byggehøyder
Oppgitte kotehøyder for maksimal tillatte mønehøyde for boligene i gjeldende plan erstattes 
med maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde over planert terreng. Begrunnes med at 
oppgitte kotehøyder ikke stemmer med faktisk terreng i området. Boligene på tomtnr. 9, 10 
og 11 har maks møne-/gesimshøyde på 7 meter, mens de øvrige boligene i planområdet har 
maks møne-/gesimshøyde på 8 meter. Se § 7.3, 2.ledd.

Oppgitte kotehøyder for garasjen, erstattes også med maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde. 
Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde er 4,5 meter over planert terreng. Se § 7.4, 3.ledd.

5.10 Kommunalteknisk anlegg: 
Oppgitte kotehøyde for maksimal tillatte mønehøyde erstattes med maksimal tillatte 
mønehøyde over planert terreng. Se bestemmelsens § 8.1.

5.11 Høyspentanlegg:
Gjeldende plans bestemmelse om byggeforbudssone på 7,5 meter til hver side av 
høyspentlinjen er tatt ut av bestemmelsen. Begrunnes med at aktuelle høyspentlinje er lagt i 
jordkabel gjennom planområdet, og derfor vurderes byggeforbudet ikke lenger som relevant i 
aktuelle område.
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5.12 Uteoppholdsareal
Planlagte boliger i området er frittliggende eneboliger. Tomtene har ulik størrelse fra 613 kvm 
til 1378 kvm. Hver enebolig har privat uteoppholdsareal på egen grunn tilknyttet boligen. 
Nedenfor følger tabell som viser uteoppholdsareal og maksimalt bebygd areal (bolig + 
garasje) for den enkelte tomt innenfor området BF1. 

Oppgitt areal for uteopphold er i hovedsak det areal som er mest solrikt og best egnet til 
hageareal for den enkelte tomt. Annet areal omfatter gårdsplass, sidearealer og annet 
kjøreareal på tomten. 

Tomt
nr.

Areal
(kvm)

BYA
(kvm)

Ute-
oppholds-

areal
(kvm)

Annet
areal
(kvm)

1 688 180 350 158
2 934 180 430 324
3 708 180 350 178
4 840 180 450 210
5 815 180 450 185
6 976 180 420 376
7 1060 180 570 310
8 1006 180 570 256
9 1333 160 650 523
10 1378 160 900 318
11 1176 160 420 596
12 864 180 420 264
13 613 180 250 183

Slik tabellen viser har alle tomtene rikelig med uteoppholdsareal, og oppfyller minstekravet 
satt i kommuneplanens bestemmelser på 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet.

5.13 Teknisk infrastruktur

5.13.1 Vannforsyning og avløpsforhold
Planområdet ligger umiddelbart inntil trasé for vannforsyning/avløp i området, og forholdet er 
dermed uproblematisk.

5.13.2 Avfallshåndtering
Det er ikke lagt opp til en samlet avfallshåndtering for boligene i BF1. Hver bolig har egne 
søppelstativer. Søppelsekker settes ut til Søndre Svanesvei, etter avtale med DIM på 
hentedagen. Det er lagt opp til snuhank i enden av f_AV1 og f_AV2, dimensjonert slik at 
søppelbilen kan snu inne på planområdet.

5.13.3 Enøk og energiløsninger
Det er ikke grunnlag for kollektive energiløsninger for 13 spredte eneboliger. Likeledes er det 
ikke noe offentlig tilbud om fjernvarme eller tilsvarende i området. Hver bolig må forholde seg 
til krav til alternativ oppvarming i byggeforskriftene.

5.14 Rekkefølgekrav
Planområdet er p.t. utbygd med 8 av 13 tomter. Det vil si at alle rekkefølgekrav allerede er 
innfridd. Opparbeidelse av vegkrysset Søndre Svanesvei – fylkesvei 42 er ferdig etablert i 
henhold til gjeldende reguleringsplan og vegnormal. 
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De interne adkomstveiene, AV1, AV2 og AV3 også er ferdig opparbeidet i henhold til 
gjeldende plan. Vann og avløpsanlegg er ferdig opparbeidet og godkjent av Eigersund 
kommune. 

Felles lekeplass er ferdig opparbeidet med lekeapparater. Alle nye boliger i området har 
strømtilførsel via jordkabel.

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen 
Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. 

Kommuneplanen stiller krav til at det skal avsettes min. 150 kvm til uteoppholdsareal for hver 
bolig i område. Slik tabell på side 9 viser er alle tomtene i byggeområde BF1 godt innenfor 
dette kravet. Uteoppholdsarealene for de ulike boligene er plassert slik at de er mest mulig 
solrike, med best mulig utsikt og noe skjermet fra nabohusene. Tross oppjustering av 
maksimalt tillatte bebygd areal i forhold til gjeldende plan, har den enkelte bolig store gode 
uteoppholdsarealer i tilknytning til boligen.

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Ev. støykilder vil være biltrafikk på fylkesveien. Planlagte nye boliger er 
plassert ca 250 meter fra vegen. Med bakgrunn i at forholdet er avklart i gjeldende plan, og 
at endringer i planforslaget ikke vil generere mer støy til området, vil planforslaget ikke ha 
innvirkning på forhold vedrørende støy.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08
Planforslaget legger ikke til rette for flere boligenheter i planområdet. Det er avsatt areal til 
felles lekeplass for alle boligene i BF1, som utgjør et areal på ca 0,6 daa. Lekeplassen har 
en sentral plassering i boligområdet. I nærmiljøet er det ingen etablerte lekeplasser, men 
derimot store friluftsarealer som kan brukes til ulike uteaktiviteter. De endringene som 
foreslås innenfor byggeområde BF1 vil ikke ha negative konsekvenser for forhold 
vedrørende barn og unge. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B
PBL 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming i og rundt bygninger. 
Bestemmelsens § 10 stiller krav til at veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. boliger skal så 
langt som mulig tilfredsstille krav til universell utforming. Endringene som foreslås vil ikke ha 
innvirkning på forhold vedrørende universell utforming.

6.2 ROS – analyse

6.2.1 Radon
Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. 
Radonmålinger som er foretatt i Egersund generelt gir målinger med gode marginer i forhold 
til helseskadelig stråling. Radon anses således ikke å være et stort problem.

6.2.2 Høyspent magnetfelt
Faresone – høyspent vest i planområdet omfatter byggeforbudssone for siste stolpe på 
høyspentlinja. Gjennom planområdet går høyspentlinja videre i jordkabel. Høyspent i 
jordkabel reduserer magnetfelt over bakken, noe som frigir areal til uteopphold og 
utbyggingsarealer. Bestemmelsenes § 19 stiller krav til at bolighus ikke kan plasseres 
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nærmere enn 18 meter fra høyspentlinje. Dette er ivaretatt i plankart og vist med 
hensynssone høyspent, samt byggegrense for aktuelle tomter.

6.2.3 Adkomst for brannbil
Til nye boliger i området er det kun mulig adkomst for brannbil fra Søndre Svanesvei. Fra 
fylkesveien kan derimot planområdet betjenes med brannbil fra både Sokndal og Egersund 
siden.

6.2.4 Oppsummering av ROS-analyse
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er sårbart overfor 
uønskede hendelser. Se sjekkliste for ROS-analyse i kapittel 4.

6.3 Trafikksikkerhet
Søndre Svanesvei er hovedadkomstveien til området og har regulert bredde på 4 meter. På 
strekningen fra fv. 44 Sokndalsveien og frem til og med første bolig (tomtnr. 1) i BF1, skal det 
opparbeides fartshumper jf. bestemmelsens § 15.2. Det er planlagt 13 boenheter innenfor 
BF1. Begrunnet antall boenheter i området samt fartsreduserende tiltak på veien, anses det 
ikke nødvendig å etablere separat gang- og sykkelvei fra boligområde BF1 til fylkesvei 44. 
Endringene som foreslås i planforslaget vil ikke ha konsekvenser for trafikksikkerheten i 
området.

6.3.1 Avkjørsler og kryss
Krav til frisikt i kryss og avkjørsler er avklart i gjeldende plan. Frisiktsonene fremkommer av 
plankartet. Siden planområdet er under utbygging er alle rekkefølgekrav knyttet til avkjørsler 
og kryss innfridd. Avkjørslene og frisiktsoner er opparbeidet i henhold til vegnormal. Krysset 
mellom Søndre Svanesvei og fylkesvei 44 er dimensjonert til 10 x 163 meter, og avkjørsel til 
eksisterende bolighus i nord er 4 x 123 m. Frisikt for interne avkjørsler på Søndre Svanesvei 
er dimensjonert til 4 x 30 meter.

6.1.2 Forholdet til kollektivtrafikk
Holdeplass med bussforbindelse til Egersund sentrum og Sokndal er ved fylkesvei 44, i 
umiddelbar nærhet til krysset Søndre Svanesvei/ Fylkesvei 44. Avstanden fra nærmeste 
boligtomt (tomt nr. 1) i BF1 og fylkesvei 44 er ca 250 meter. Det er ikke gjort endringer i 
forholdet til kollektivtrafikk i henhold til gjeldende plan. Endringene som foreslås i 
planforslaget har ingen konsekvenser for forholdet til kollektivtrafikken.

6.4 Estetikk og byggeskikk
Innenfor området BF1 er det planlagt frittliggende eneboligbebyggelse. Utbyggingen i 
området er en fortetting med eneboligtomter i et område som tidligere var preget av spredt 
gårdsbebyggelse. Planforslaget legger opp til gode landskapstilpassede boliger, hvor hver 
enkelt enebolig har god utsikt, samt at bebyggelsen er lite synlig fra omkringliggende 
områder og sjøen. Materialbruk, skala og høyder på boligene er tilpasset landskapet og 
omkringliggende bebyggelse. 

Planforslaget øker utnyttelsesgraden (BYA) for noen av tomtene i forhold til gjeldende plan, 
se pkt. 5.2.2. Økning av BYA begrunnes med at etterspørselen etter boliger med alt på ett 
plan er økende. Planområdet anses å være godt egnet for denne type bebyggelse, da 
terrenget er svakt stigende mot nordøst. 

Planforslaget endrer maks tillatte møne- gesimshøyde for bolig og garasje, fra kotehøyde 
oppgitt i gjeldende plan til henholdsvis 8/7 og 4,5 meter over gjennomsnitt planert terreng. 
Begrunnes med at oppgitte kotehøyder i gjeldende reguleringsplan ikke stemmer med faktisk 
terreng i området. På flere av tomtene kan det av den grunn ikke bygges hus med en etasje 
uten å overstige maksimal kotehøyde. Terrenget i bakkant av bebyggelsen i BF1 er stigende, 
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slik at økning i mønehøyde ikke vil gi silhuettvirkning. Grunnet hellende terreng vil 
bebyggelsen ikke skygge nevneverdig for hverandre. Husene på tomt nr. 9, 10 og 11 har 
maks tillatte møne- gesimshøyde 7 meter som er 1 meter lavere enn for de øvrige, samt at 
de har lavere takvinkel. Se vedlagte fotoillustrasjon og snitt. 

Bebyggelsen innenfor planområdet er underordnet landskapet i form, farge og materialbruk. 
Plassering og høyder på husene vil ikke skape silhuettvirkning. Endringene som foreslås i 
planforslaget anses ikke å ha negativ innvirkning på estetiske forhold og byggeskikk i 
området.

Saksbehandlers kommentar:
Dette bildet viser hva som er utbygd og planlagt bebyggelse. Det vil være feil å si at 
bebyggelsen er tilpasset landskapet eller lite synlig fra omkringliggende områder. 
Intensjonen med gjeldende reguleringsplan var at bebyggelsen skulle ligge lavt i terrenget. 

Volumet på bebyggelsen, høyden og grunnflaten, plasseringen og de ulike takformene får 
feltet til å virke noe kaotisk og gir helt klart negativ virkning hva angår estetikk og opplevelse 
av området. Etter saksbehandlers vurdering er utbyggingen av dette feltet et uheldig 
eksempel på hvordan boligområder ikke bør se ut. Spesielt i et så sårbart landskap som 
Svanes.

Intensjonen med den opprinnelige reguleringsplanen var at bebyggelsen skulle være så lav 
som mulig og tilpasses landskapet siden det ligger på et høydedrag. En er usikker på om det 
kan sies at feltet er blitt slik det var tenkt.
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Snitt:

Saksbehandlers kommentar:
Snittegningene viser noe av bebyggelsen sett i forhold til hverandre og terrenginngrep. 
Tilsynelatende virker ikke selve terrenginngrepet så stort foruten om øverste snitt med 
bygningen til høyre og nederste snitt med bygningen til venstre. 

En får i tillegg inntrykk av det store forskjellen i takform mellom bebyggelse med saltak og 
bebyggelse med pulttak. Det kan neppe sies at bebyggelsen her er tilpasset hverandre.

6.5 Landskap og kulturlandskap
Planområdet er en del av et definert regionalt kulturlandskap, Svånes, jf. Temakart 
Rogaland. Landskapet er småkupert med variasjon mellom beitemark og skog, og med bart 
fjell ned mot sjøen. Landskapet rundt planområdet er preget av jordbruksarealer, da i 
hovedsak innmarksbeite og skog. Det er lite overflatedyrka mark i og rundt planområdet. 
Boligområdet ligger i et lite dalsøkk, godt skjermet for innsyn fra omkringliggende bebyggelse 
og friluftsområder, men har samtidig flott utsikt ut mot sjøen. Boligene er lite synlige fra 
sjøen, da det mellom byggeområdet og sjøen er en naturlig terrengrygg som skjermer 
bebyggelsen innenfor. Økning i utnyttelsesgrad og byggehøyder for planlagte boliger i BF1, 
vil ikke gi økt fjernvirkning eller silhuettvirkning. 

Foreslåtte endringer vurderes ikke å bidra til en økt samlet belastning på landskapsbildet i 
området. Se vedlagte fotoillustrasjon.

6.6 Naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i 
forhold til inngrepets karakter. Området befinner seg i etablert boligområde og er en ren 
fortetting i området.  Tiltaket vurderes som lite sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet
belastning på naturtypen i området.
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6.7 Friluftsinteresser
Rundt planområdet er det store friluftsområder som er åpne for allmennheten. Økning i 
byggehøyde og utnyttelsesgrad vil ikke gjøre bebyggelsen mer synlig fra omkringliggende 
friluftsområder. Foreslåtte endringer anses ikke å ha negativ innvirkning på friluftsinteressene 
i området. Se vedlagte fotoillustrasjon.

6.8 Kulturminner på land og i sjø
Det er ikke påvist funn av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, jf. 
www.askeladden.no. Bestemmelsenes § 9 stiller imidlertid krav til at steingjerder, bakkemurer 
og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad. Foreslåtte endringer i planforslaget har ingen 
konsekvenser for kulturminner i området.

6.9 Forholdet til naboer
Da reguleringsplanen ble vedtatt i 2005 var det en grunneier som la til rette for 13 nye 
eneboligtomter på sin eiendom, gnr. 21 bnr. 13. Etter den tid er enkelte av tomtene blitt solgt 
og skilt ut fra hovedbruket med egne gårds og bruksnumre. 

Nye boliger benytter samme adkomstvei, Søndre Svanesvei, som eksisterende boliger i 
området. Eksisterende boliger vil ikke oppleve økt trafikkbelastning på og i nærheten av sine 
eiendommer, da de har separat avkjørsel fra Søndre Svanesvei lenger nede enn planlagte 
boliger. Planen fremmes i forståelse med grunneier 21/48, som får utvidet sin eiendom mot 
øst og nord med henholdsvis 5 og 10 meter. Endringene som foreslås vil ikke gi økte 
konsekvenser for naboene til utbyggingen utover gjeldende plan. 

Vurdering og konklusjon
Saksbehandler har vurdert det innsendte planforslaget ut i fra gjeldende reguleringsplan og 
de faktiske forhold som foreligger. En vil påpeke at gjeldende reguleringsplan fikk sin 
utforming der hensyn til landskap, terreng var vesentlig for hvordan utbyggingen skulle finne 
sted. Dette er ikke gjennomført da det er gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser og dette er noe av grunnen til at en søker om dispensasjon jfr. 
tiltakshaver. En stiller seg spørrende til hva er årsaken til at det ble dispensert fra en så ny 
plan. Videre har en registrert at den utbyggingen som nå finner sted ikke er i tråd med 
intensjonen i gjeldende reguleringsplan med hensyn til arkitektur, estetikk og tilpasning til 
landskap. Det er derfor beklagelig at det har skjedd en slik utvikling av området, der 
planforutsetningen er blitt ignorert. 

En viser til plan og bygningslovens § 19 vedrørende dispensasjon som sier følgende: 
"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." Saksbehandler har ikke gått inn i enkeltvedtak som 
er gjort for tillatelse til dispensasjon, eller om vilkårene for dispensasjonen har vært til stede. 
En vil her stille spørsmål om reguleringsendringen som det er søkt om kan aksepteres 
vedrørende bygningshøyder, plassering, byggegrenser og utnyttelsesgrad. Slik en ser det vil 
planforslaget medføre vesentlige endringer i forhold til gjeldende plan, og ulempene i forhold 
til landskapstilpasning og intern tilpasning av bebyggelsen er større nå enn det gjeldende 
reguleringsplan la til grunn.

Videre vil en kommentere til kommunalteknisk anlegg merket f_KA1. Forslagsstiller oppgir at 
adkomsten her er sikret, men der er kun lagt inn et belte med bredde på 3 meter som ender 
til privat boligeiendom. Dette kan ikke kalles sikring av adkomst til anlegget, da det ikke er 
direkte tilknyttet felles eller offentlig veinett.
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Derfor velger en å komme utbygger i møte med å fremme reguleringsendringen slik at 
planutvalget kan avgjøre om planforslaget kan legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Det er ønskelig med utbyggingsavtale i tilknytning til dette området.

Planen vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser eller komme i konflikt med 
naturmangfold jfr. kjente kilder.

Økonomiske konsekvenser:
Ikke kjent med noen spesielle forhold.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for Svanes - gnr 21 bnr 13 m.fl med kart og bestemmelser 
datert 19.10.12 avvises med følgende begrunnelse:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
250074 2288 plankart_hele A1.pdf
250075 2288 plankart_utsnitt.pdf
250076 2288 snitt_vedlegg1.pdf
250077 2288 vedlegg 4_kommentarer til innspill.docx
250078 2288-Soldiagram.pdf
250079 2288 fotoillustrasjon_vedlegg3.pdf

205934 Uttalelse - melding om oppstart av detaljregulering gnr. 21 bnr. 13, boligområde 
Svanes

205933 Oversendelsesbrev

203979 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svanes

203015 Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering  gnr. 21 bnr. 13
200293 Uttalelse til reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - Svanes
200292 GNR.21, BNR.13 - SVANES - oversendelsesskriv epost
192018 Uttalelse til mindre reguleringsendring for gnr. 21 bnr. 13 boligområde Svanes

186890 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. melding om mindre reguleringsendring 
for gnr.21 bnr.13 - boligområde Svanes

184812 Uttale til melding om mindre reguleringsendring gnr. 21 bnr. 13 - Svanes
250073 2288 bestemmelser.docx

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 08.10.2008 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Svanes - gnr. 21 bnr. 
13 - mindre vesentlig reguleringsendring -

34 I 08.10.2008 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Svanes - gnr. 21 bnr. 
13 - mindre vesentlig reguleringsendring -

35 I 09.12.2008 Statens Vegvesen Søndre Svanesvei - skolebuss
2 I 09.12.2008 Statens Vegvesen Søndre Svanesvei - skolebuss

3 I 25.09.2009 Larsen & Bjørkeland AS Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring, 
reguleringsendring for Svanes

4 I 25.09.2009 Larsen & Bjørkeland AS Mindre reguleringsendring  - boligområde Svanes

5 I 02.02.2010 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Oversendelse av justert reguleringsplan og 
justerte bestemmelser - reguleringsplan for gnr. 
21 bnr. 13 m.fl., Svanes

7 I 16.02.2010 Larsen & Bjørkeland AS Snitt tegning - Svanes

6 I 19.04.2010 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Justert reguleringsplan og justerte bestemmelser 
- reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 13 m.fl., Svanes

8 U 10.05.2010 Larsen & Bjørkeland AS Reguleringsendring - Svanes

10 U 12.05.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

Til uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
for gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

9 U 18.05.2010

kulturavd Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Dalane Miljøverk IKS; 
Barnas representant v/ 
Åshild Slettebø; 
Kommuneoverlege  v/ 
Bjarne Rosenberg; 
Seksjon vann- og avløp 
v/ Magne Torgersen; 
Seksjon vei- og utemiljø 
v/ Torbjørn 
Corneliussen; 
Statens Vegvesen 
Region Vest; 
planavd Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Til uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

12 X 20.05.2010 Gjeldende reguleringsplan sist revidert 06.03.07
13 I 02.06.2010 Larsen & Bjørkeland AS Vedr. søknad om reguleringsendring gnr. 21 bnr. 
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13, Svanes

14 I 17.06.2010 Statens vegvesen Uttalelse - mindre endring av reguleringsplan  
gnr. 21 bnr. 13 - boligområde Svanes

36 I 20.06.2010 Ivar Sleveland Ang. reguleringsplan gnr. 21 bnr. 13, Søndre 
Svanes

15 I 22.06.2010 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svanes

16 I 15.07.2010 Larsen & Bjørkeland AS Vedr. reguleringsplan for gnr. 21 bnr. 13 m. fl. 
Svanes - oversendelse av justerte bestemmelser

20 I 03.08.2010 Larsen & Bjørkeland AS Elektromagnetisk felt - Søndre Svanes

17 I 04.08.2010 Ivar Sleveland Merknad til reguleringsendring boligområde 
Svanes gnr. 21 bnr. 13

21 X 04.08.2010 Gjeldende reguleringsbestemmelser vedtatt 
14.05.07

22 X 04.08.2010 Forslag til reguleringsbestemmelser Svanes 
04.08.10.doc

19 X 04.08.2010 Forslag til reguleringsendring
18 X 04.08.2010 Gjeldende reguleringsplan vedtatt 14.05.07

23 U 09.08.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 
GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA

Varsel/informasjon om befaring gnr. 21 bnr. 13, 
boligområde Svanes

24 U 02.12.2010

VARTDAL NORA ELIN; 
VARTDAL JARLE; 
THUNESTVEDT EGIL; 
THUNESTVEDT ANNE 
K SVANES; 
SVANES THOR ÅGE; 
SVANES SVEIN 
HARALD; 
SVANES ANNE 
ELISEBETH; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SLEVELAND 
GUNNVOR B KRONE; 
REIME JAN; 
PUNTERVOLL TERJE; 

Mindre reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svanes - vedtak
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GRASTVEIT JOHN; 
ELLERTSEN KJETIL; 
ELLERTSEN ANJA; 
Dalane Energi; 
Seksjon vann- og avløp 
v/ Magne Torgersen; 
Seksjon vei- og utemiljø 
v/ Torbjørn 
Corneliussen; 
Ivar Sleveland; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Larsen & Bjørkeland AS

25 I 05.07.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om mindre reguleringsendring for gnr. 21 
bnr. 13 - boligområde Svanes

26 I 13.07.2011 Statens vegvesen Uttale til melding om mindre reguleringsendring 
gnr. 21 bnr. 13 - Svanes

27 X 16.08.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
melding om mindre reguleringsendring for gnr.21 
bnr.13 - boligområde Svanes

28 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til mindre reguleringsendring for gnr. 21 
bnr. 13 boligområde Svanes

29 I 08.11.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 -
Svanes

30 I 15.11.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av detaljregulering for gnr. 
21 bnr. 13 - boligområdet Svanes

31 I 23.11.2011 Statens vegvesen Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering  
gnr. 21 bnr. 13

32 X 09.12.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 - boligområde 
Svanes

33 I 20.12.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - melding om oppstart av 
detaljregulering gnr. 21 bnr. 13, boligområde 
Svanes

37 I 03.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljreguleringsplan for Svanes gnr. 21 bnr. 13 
m.fl.

38 I 18.10.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 13 mfl.  
- boligområde Svånes

Parter i saken:
            
N ELLERTSEN ANJA SØNDRE SVANESVEI 

4
4370 EGERSUND

N ELLERTSEN KJETIL SØNDRE SVANESVEI 
4

4370 EGERSUND

N GRASTVEIT JOHN LØVÅSVEIEN 3 4380 HAUGE I 
DALANE

N PUNTERVOLL TERJE HEGGDALSVEIEN 
296

4370 EGERSUND

N REIME JAN POSTBOKS 111 4367 NÆRBØ
N SLEVELAND 

GUNNVOR B KRONE
SØNDRE SVANESVEI 
13

4370 EGERSUND
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N SLEVELAND IVAR SØNDRE SVANESVEI 
13

4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SVANES ANNE 
ELISEBETH

SØNDRE SVANESVEI 
15

4370 EGERSUND

N SVANES SVEIN 
HARALD

SØNDRE SVANESVEI 
2

4370 EGERSUND

N SVANES THOR ÅGE POSTBOKS 459 4379 EGERSUND
N THUNESTVEDT ANNE 

K SVANES
KLIPPERVEIEN 12 4370 EGERSUND

N THUNESTVEDT EGIL KLIPPERVEIEN 12 4370 EGERSUND
N VARTDAL JARLE SØNDRE SVANESVEI 

1
4370 EGERSUND

N VARTDAL NORA ELIN SØNDRE SVANESVEI 
3

4370 EGERSUND
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VEDLEGG 4

KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR
SVANES, GNR. 21 BNR. 13 MFL

EIGERSUND KOMMUNE 
PlanID –

Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer 
samt organisasjoner 08.07.11. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. 
Uttalefrist var 28.08.11. Det er registrerte 3 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av 
planarbeid innen høringsfristens utløp:

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg, datert 16.08.11:
Ingen merknader til saken. 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 13.07.11:
Innhold:
Da endringene ikke gjelder forhold som berører krysset med fylkesvei 44 eller 
byggegrenser til denne, har statens vegvesen ingen merknader til planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 08.11.11:
Innhold:
Beklager å ha oversittet fristen for høringsuttalelse. Fylkesrådmannen forutsetter at 
foreslått endring ikke medfører vesentlig økt skyggelegging for private og/eller felles 
uteoppholdsarealer. Estetiske hensyn skal ivaretas. Bygningsmassen skal være 
tilpasset landskapet, samt den eksisterende bebyggelsen i og ved planområdet. 

Forslagsstillers kommentar:
Endringene i planen går i hovedsak ut på justering av utnyttelsesgrad, byggegrenser 
og byggehøyder. Se pkt. 5.2 for utdyping av de endringer som er utført i 
planforslaget. Endring av byggehøyder begrunnes i at satte krav til maksimal 
kotehøyde i gjeldende plan ikke stemmer med faktisk terreng i planområdet. Endring 
av byggegrensene begrunnes med at de for enkelte av tomtene er for snevre i 
gjeldende plan, slik at en best mulig plassering av huset på tomta vanskeliggjøres. 
Endring i utnyttelsesgraden begrunnes med at det er økende etterspørsel etter hus 
med alt på ett plan. Planområdet innbyr til denne type bebyggelse. Gjeldene plans 
intensjoner om landskapstilpasset bebyggelse, minst mulig synlighet fra sjøen og en 
best mulig utsikt for den enkelte bolig er videreført i planforslaget. 

Side 669 av 998



VEDLEGG 4

Utsendte varsel om oppstart av planarbeid datert 08.07.11 gjaldt mindre 
reguleringsendring. Behov for ytterligere justeringer i plankart og bestemmelser, 
medførte krav til ny melding om reguleringsendring. Ny oppstartsmelding ble sendt ut 
16.11.11, med høringsfrist 19.12.11. Til andre varsel kom det inn 3 nye merknader: 

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen, datert 20.12.11:
Innhold:
Viser til tidligere innsendte innspill. Forventer at retningslinjer og bestemmelser i 
fylkesdelsplaner og kommuneplan er førende for det videre planarbeidet. 

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Statens vegvesen Region vest, datert 23.11.11:
Innhold:
Viser til tidligere innsendte merknader, både i forbindelse med vedtatt plan som ble 
kunngjort i september 2007 og mindre endringer som senere er varslet. Foreslåtte 
endringer berører ikke forhold knyttet til fylkesvei 44, og SVV har derfor ingen ny 
merknader. 
Det forutsettes at utforming av tilknytningspunkt til fylkesvei 44 skjer i henhold til deres 
normaler og tidligere stilte krav, samt at tekniske planer som berører fylkesveien 
forevises og godkjennes av statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. Dette må 
komme frem av bestemmelsene til planen. 

Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke gjort endringer i utformingen av avkjørsel fra fylkesvei 44 i forhold til 
gjeldende plan. Reguleringsbestemmelsen fra gjeldende plan er videreført, og stiller 
krav til opparbeidelse og utforming av kryss/frisiktsoner på fylkesveien (se § 16).  

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 09.12.11:
Ingen merknader til saken.

Innkomne merknader fra begge utsendte oppstartsmeldinger tas med i ny plan. 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 19.10.12
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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:  

Kristiansen & Selmer-Olsen
Strandgt. 32

4400 FLEKKEFJORD 20.12.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Knut Torkildsen Slettebak Saksnr. 10/9924-7
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 70876/11

Arkivnr. FR-RB EIG SVANES

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - MELDING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE PÅ SVANES

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

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

Saksopplysninger
Henvendelsen er en oppstartsmelding for detaljregulering i et område hvor det tidligere er 
gitt innspill i forhold til en mindre reguleringsendring. 

Fylkesrådmannens vurdering
Vi viser til tidligere innspill og forventer ellers at retningslinjer og bestemmelser i 
fylkesdelplaner og kommuneplan er førende for det videre planarbeidet.

Med hilsen

Ida Andreassen Knut Torkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Eigersund kommune
Fylkesmannen i Rogaland
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 
Sendt: 21.12.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - MELDING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERING 
________________________________________________________________ 

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 / faktura@eigersund.kommune.no Internett:
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.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [mailto:firmapost@rogfk.no] 
Sendt: 21. desember 2011 11:01
Til: flekkefjord@arkkso.no
Kopi: post@eigersund.kommune.no; postmottak@fmro.no
Emne: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - MELDING OM OPPSTART AV
DETALJREGULERING

Vår ref.: Saksnr: 10/9924-7 Løpenr: 70876/11 Saksbeh.: Knut Torkildsen
Slettebak
Oversender vedlagte dokument. 

Med  hilsen 
Knut Torkildsen Slettebak 
Regionalplanseksjonen 
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EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvlag

  
  

Kristiansen & Selmer-Olsen

Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD

Vår ref.: 11/32647 / 10/1026 / PL-, FA-L12, GBR-21/13 Dato: 09.12.2011
Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: 51 46 80 24 /   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring  gnr. 21 bnr. 
13 - boligområde Svanes

Viser til brev av 15.11.11 ang. melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21, bnr.13 –
boligområde Svanes, Eigersund kommune.

 I sitt møte 07.12.2011 har Felles brukerutvalg behandlet sak 43/11 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 07.12.2011:

RS 4 – Melding om oppstart av detaljregulering for gnr.21 bnr.13 – boligområde
            Svanes, Eigersund kommune.

            

Felles brukerutvalgs vedtak den 07.12.2011:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

   

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Kopi til:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef
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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

Kristiansen & Selmer-Olsen
Strandgt. 32

4400 FLEKKEFJORD 08.11.2011

Deres ref.: Saksbehandler: Ida Andreassen Saksnr. 10/9924-5
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 62169/11

Arkivnr. FR-RB EIG SVANES

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - SVANES - REGULERINGSENDRING

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

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

Fylkesrådmannen beklager å ha oversittet fristen for høringsuttalelse. 

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

Saksopplysninger 
Reguleringsendringen omfatter en endring i bestemmelsene for gjeldende reguleringsplan. 
Det foreslås at garagestørrelsen oppjusteres fra 24 til 40 kvm for alle tomter, amt at BYA 
oppjusteres fra 100 kvm til 140 kvm for noen av tomtene. 

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen forutsetter at foreslått endring ikke medfører vesentlig økt 
skyggelegging for private og/ eller felles uteoppholdsarealer. 

Videre forutsetter fylkesrådmannen at forslagsstiller ivaretar estetiske hensyn, jamfør plan-
og bygningsloven § 1. Bygningsmassen skal være tilpasset landskapet og den 
eksisterende bebyggelsen i og ved planområdet. 

Med hilsen

Ida Andreassen   Esther Balvers 
rådgiver rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

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

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 
Sendt: 09.11.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - SVANES - REGULERINGSENDRING 
________________________________________________________________ 

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 / faktura@eigersund.kommune.no Internett:
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.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [mailto:firmapost@rogfk.no] 
Sendt: 9. november 2011 09:34
Til: flekkefjord@arkkso.no
Kopi: post@eigersund.kommune.no
Emne: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.21, BNR.13 - SVANES - REGULERINGSENDRING

Vår ref.: Saksnr: 10/9924-5 Løpenr: 62169/11 Saksbeh.: Ida Andreassen
Oversender vedlagte dokument. 

Med  hilsen 
Ida Andreassen 
Regionalplanseksjonen 
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EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg

  
  

Kristiansen & Selmer-Olsen

Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD

Vår ref.: 11/22245 / 10/1026 / PL-, FA-L12, GBR-21/13 Dato: 16.08.2011
Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: 51 46 80 24 /   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. melding om mindre 
reguleringsendring for gnr.21 bnr.13 - boligområde Svanes

Arbeidsutvalget v/leder har behandlet sak vedr. melding om mindre reguleringsendring for 
gnr.21 bnr.13 – boligområde Svanes, datert 05.07.11, og har følgende merknad:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

   

Med hilsen

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

Kopi til:
Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef
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Reguleringsbestemmelser for

SVANES GNR. 21 BNR. 13 MFL.  
EIGERSUND KOMMUNE 
PlanID 

Plankart, datert: 19.10.11
Sist revidert: -

Kommunestyrets vedtak: dato - , saksnr. - / -

GENERELT

§ 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor 
plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. 

§ 2 Formålet med planen er å legge til rette for bygging av boliger med 
tilhørende anlegg, samt veier, friluftsområde.

REGULERINGSFORMÅL

§ 3 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:
! Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Energianlegg
- Øvrige kommunaltekniske anlegg
- Lekeplass

! Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Veg
- Kjørevei
- Annen veigrunn – tekniske anlegg

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

! Hensynssoner (PBL § 12-6)
- a.1 sikringssoner, Frisikt H140
- a.3 faresoner, Høyspenningsanlegg H370

FELLESBESTEMMELSER

§ 4  Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal fremføres som 
jordkabel. 

§ 5 Steingjerder, bakkemurer og tilsvarende skal bevares i størst mulig grad. 
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§ 6 Veier, stier og andre fysiske tiltak inkl. boliger skal så langt som mulig 
tilfredsstille krav til universell utforming. 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, pkt. 1)

§ 7 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1
7.1 Bolighusene må plasseres innenfor angitte byggegrenser

7.2 Utnyttelse av tomta
På tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 kan det oppføres 1 bolig med 
en boenhet med BYA inntil 140 kvm. På tomt 9, 10, 11 kan det 
oppføres 1 bolig med en boenhet med BYA inntil 120 kvm. I tillegg 
kommer garasje. 

Utkragede bygningsdeler, takutstikk m.m. skal ikke regnes inn i BYA.

For boligene på tomtene 9, 10, 11 må BRA ikke overstige 220 kvm. 
For boligene på tomtene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 må BRA ikke 
overstige 240 kvm. 

7.3 Høyder og utforming
Det tillates bygging av kjeller. Grunnmur skal ikke overstige 1,0 m 
over tilliggende terreng, og skal være så lav som mulig. 

Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 er 8 meter over planert terreng.
Maksimalt tillatte møne-/gesimshøyde for boligene på tomt 9, 10 og 
11 er 7 meter over planert terreng. 

Takvinkel for boligene på tomt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 og 13 skal ligge 
mellom 22 og 32º. For boligene på tomt 9, 10 og 11 skal takvinkelen 
ligge mellom 5 og 15º. Små takflater over mindre tilbygg/halvtak 
kan ha lavere takvinkel enn det som gjelder for ”hovedtaket”.

7.4 Garasje
Det kan oppføres en garasje pr. tomt 1-13 med BRA maksimalt 40 

kvm.

Garasjene kan plasseres i strid med byggegrensene for boligen. 
Langs veien kan garasjen plasseres min. 1 meter fra vegkant, 
dersom den ligger parallelt med vegen. Dersom garasjen ligger 
vinkelrett på vegen, kan den plasseres min. 5 meter fra vegkant. 
Garasjen kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense.

Maksimal tillatt møne-/gesimshøyde for garasjene er 4,5 meter over
planert terreng.
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I tillegg til garasje skal det være en oppstillingsplass for 1 bil på egen 
grunn.

Ikke overbygd parkeringsareal (biloppstillingsplass) skal ikke inngå i 
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting (BYA).

§ 8 Kommunalteknisk anlegg, KA1

8.1 Pumpestasjonen for avløpsvann kan oppføres med et BRA på inntil 
10 kvm, og med maksimalt mønehøyde på 3,5 meter over planert 
terreng.

8.2 Innenfor området kan det i tillegg oppføres nettstasjon for el-
forsyning. 

8.3 Innenfor området kan det opparbeides sti med maksimal bredde 
på 1,5 meter.

§ 9 Energianlegg, E1
Innenfor området kan det oppføres nettstasjon for el-forsyning. 

§ 10 Lekeplass, f_L
I dette området skal det opparbeides lekeområde med lekeapparater.
Lekeplassen er felles for boligene i BF1.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, pkt. 2)

§ 11  Kjørevei, f_AV1, f_AV2, f_AV3 og AV4

11.1 AV4 er privat vei for de som har veirett på veien. 

11.2 f_AV1 skal på strekningen fra fylkesvei 44 og til boligtomt nr. 1 i BF1, 
ha fast dekke med innlagte fartshumper. 

11.3 f_AV1, f_AV2 og f_AV3 er felles adkomst for boligene i BF1, samt 
andre som har veirett i området. Veibredden er regulert til 4,0 meter.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, pkt.5)

§ 12 Innenfor landbruksområde kan det drives jordbruk.

§ 13 I friluftsområde er det ikke tillatt å oppføre bygninger. 

HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6)

§ 14 Innenfor frisiktsonene tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som rager 
høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.  
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 16 Veganlegg

16.1 Før det gis byggetillatelse for nye boliger i planområdet skal krysset 
mellom Søndre Svanesvei (AV1) og fylkesvei 44 (o_V1), samt 
avkjørselen fra fylkesvei 44 (o_V1) til gnr. 21 bnr. 31, være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Statens vegvesen.

16.2 Frisiktsoner skal være opparbeidet, samt søndre avkjørsel mot 
fylkesvei 44 skal være stengt for alle med unntak av rutebuss. 
Arbeidene skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis 
byggetillatelse for nye boliger i planområdet.

§ 17 Før det gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet 
skal jordkabel være lagt på plass.

§ 18 Før det gis bygge- og delingstillatelse skal f_AV1, f_AV2 og f_AV3 være 
opparbeidet i tråd med planen. 

§ 19 Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i 
området skal lekeplassen f_L være ferdig opparbeidet med 
lekeapparater. 

§ 20 Vann- og avløp

20.1 Før det gis tillatelse til nybygging i planområdet skal det være 
etablert avløpssystem som er godkjent av Eigersund kommune. Det 
skal etableres felles avløpsanlegg. 

20.2 Byggetillatelse kan ikke gis uten at forholdene vedrørende 
vannforsyning kan dokumenteres og være meldt til Mattilsynet, eller 
at pliktig godkjenningsprosess kan dokumenteres å være igangsatt i 
samråd med Mattilsynet. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.11.2012
Arkiv: :GBR-9/4, FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/643
Journalpostløpenr.:
12/30077

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
205/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling.
  
Sammendrag:
Alf Ove Sæstad har søkt om rivningstillatelse for et gammelt våningshus på gården. 
Bygningen er SEFRAK-registrert i verneklasse C. Både kulturseksjonen i Rogaland 
fylkeskommune og regionantikvaren fraråder rivningstillatelse. Byggesakssjefen avslo den 
19.06.12 søknaden om rivingstillatelse. Den 12.07.12 klaget Alf Ove Sæstad på avslaget. 
Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
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 og gir tillatelse 
til riving, stopper saken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget 
ikke gir klager medhold, sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 23.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Alf Ove Sæstad på vedtaket i sak BMD 
255/12 den 19.06.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Klager gis ikke medhold. Vedtaket i sak BMD 255/12 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 09.03.12 mottok kommunen søknad om tillatelse til riving av en bygning på gnr. 9, bnr. 
4. Bygningen er et tidligere våningshus. Det er sendt nabovarsel. Alle naboene samtykker i 
tiltaket. Bygningen ligger i et område som på kommuneplanen er vist som LNF-område der 
naturvern dominerer.

Ettersom bygningen er SEFRAK-registrert, ble søknaden sendt på høring til kulturseksjonen i 
Rogaland fylkeskommune den 18.04.12. I en uttalelse datert 24.05.12 skriver 
kulturseksjonen blant annet at våningshuset er registrert i verneklasse C i SEFRAK-
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registeret. Kulturseksjonen konstaterer at oversendelsen til dem ikke er vedlagt
fotodokumentasjon på dagens tilstand. Det er heller ikke opplyst hvorfor bygningen ønskes 
revet. Kulturseksjonen skriver videre at bygninger som er registrert i verneklasse C vanligvis 
anses å være så ombygget / ødelagte at de ikke vurderes å ha verneverdi i seg selv. Slike 
objekter kan imidlertid ha verneverdi som del av et større kulturmiljø. SEFRAK-registreringen 
ble utført for ca. 20 år siden, og vurderingen av objektets verdi kan i noen tilfeller vurderes 
annerledes i dag enn da registreringen pågikk, skriver kulturseksjonen. Kulturseksjonen viser 
videre til at det blir opplyst at omsøkt bygning er oppført ”Lenge før 1900”. Den østlige delen 
av bygningen var opprinnelig en torvløe / løe og er oppført i bindingsverk. Den opprinnelige 
boligdelen mot vest er oppført i tømmer. Bygningen ser ut for å ha beholdt sin opprinnelige 
grunnflate, men taket er hevet. Ettersom driftsbygningen på tunet er registrert med nasjonal 
verneverdi, har også tilhørende våningshus verneverdi som en viktig del av tunmiljøet, 
skriver kulturseksjonen. På bakgrunn av de sparsommelige opplysningene som er oversendt, 
vurderer kulturseksjonen den omsøkte bygningen som verneverdig. Først og fremst fordi 
våningshuset inngår som et viktig element i et gårdstun med annen verneverdig bebyggelse. 
Fylkeskommunen fraråder kommunen å gi tillatelse til omsøkt tiltak. De ber om at det søkes 
andre løsninger, slik at bygningen kan bevares som en del av det verneverdige gårdstunet. 
Regionantikvaren bør kontaktes for en vurdering av bygget.

Den 19.06.12 fattet byggesakssjefen på delegert myndighet i sak BMD 255/12 vedtak om å 
avslå søknaden om rivningstillatelse. I avslagsbrevet skriver byggesakssjefen at han er av 
den oppfatning at en uttalelse fra Rogaland fylkeskommune bør vektlegges sterkt og velger å 
følge fylkeskommunens råd, og dermed ikke gi tillatelse til at bygningen rives. 
Byggesakssjefen henviser til de argumenter som fremkommer i brevet fra kulturseksjonen, 
nemlig at huset inngår i et tunmiljø med annen verneverdig bebyggelse. Byggesakssjefen 
anbefaler at regionantikvaren kontaktes for en vurdering av bygget før en eventuell videre 
forføyning i saken. 

Vedtaket ble sendt ut 19.06.12.

Den 12.07.12 klaget Alf Ove Sæstad på avslaget. I klagen skriver han blant annet at huset 
ønskes revet for å utbedre atkomstveien til eiendommen, samt for å gjøre veien mer 
oversiktlig og for å gi tryggere ferdsel. Større lastebiler har i dag problemer med å komme 
fram til eiendommene. Dersom naboen setter opp gjerde på sin eiendom, vil passasje være 
umulig skriver klager. Han opplyser videre at huset er i den forfatning at det om få år vil 
utgjøre en risiko for å falle sammen. Klager viser til at huset i et vedtak fra Eigersund 
jordstyre ble vedtatt revet når nytt hus ble oppført. Dette skjedde i møte 07.12.73, sak 
165/73. I vedtaket fremkommer blant annet følgende: ”For at denne plasseringen skal være 
forsvarlig må det gamle våningshuset rives og fjernes. Dermed vil en få et gunstig forhold 
mellom det nye våningshuset og driftsbygningen, samtidig som gårdsveien som går videre 
gjennom tunet til nedenforliggende bolighus blir betydelig bedre.”

Den 01.08.12 sendte byggesakssjefen søknaden over til regionantikvaren til uttalelse. 
Regionantikvar Kluge skrev sine merknader den 18.10.12, etter at han hadde vært på 
befaring. Regionantikvaren skriver blant annet at ved befaringen ble det registrert 
konstruksjoner og utførelser som kan indikere at det er tale om et ”sammenbygget” hus, det 
vil si at bolig og låve var bygget sammen under felles tak. Regionantikvaren skriver videre at 
huset har opptil nylig vært brukt som sommer / feriebolig. Synlig laft indikerte at materiale 
antagelig er fra ca 1850/1880. Som det indikeres i SEFRAK materialet har bygningen hatt 
torvtak.
Regionantikvaren antar at det ble fortatt en ombygging omkring 1930 hvor låvedelen ble
innlemmet i boligdelen og taket ble lagt om og taket fikk utstikk i gavlene. Regionantikvaren
antar videre at vinduene ble skiftet ut sent på 1930-tallet, med vinduer etter funksjonalismens 
idealer. Disse blir igjen delvis skiftet ut ca. 1970 med termoglassvindu, skriver Kluge. En 
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opprettholder imidlertid fag-delingen. Utvendig panel er utført som høvlet dobbelt falset med 
staff.
Ut fra en foreløpig vurdering oppfattes det at bygningen er i god forfatning, skriver Kluge. 
Men det er en stor usikkerhet i tverrvegg mellom de to bruksenhetene. Bæresystemet på 
dette stedet synes å være uklart og må ved en rehabilitering undersøkes nøye.
Under forutsetning av at boligdelen og låvedelen fremdeles hadde vært intakt, ville det være 
mindre mulighet for å fjerne bygningen. Dette på grunn av den type og utforming som 
bygningen representerer og som på det aktuelle tidspunkt var typen rett vanlig.  I dag er det 
få gjenværende eksempler på denne typen, skriver Regionantikvaren. Han skriver videre at 
om en kan knytte denne bygningstype opp mot blandingsbruk mellom sjøfart og landbruk er 
noe usikkert. Ved samme befaring fikk Kluge tilgang til nyere låve. Denne er i god forfatning 
og i bruk til oppbevaring / lager. 
I utgangspunktet er Kluge noe usikker på om det bør gis rivingstillatelse for den aktuelle 
bygning. En vesenlig del av tunet vil forsvinne ved fjerning av våningshuset, skriver han. 
Selve hustypen er ved å forsvinne. Kluge stiller så spørsmålet om bygningen kan settes i 
stand og fremdeles ha en bruksverdi. Til dette svarer han ja. På bakgrunn av det som 
fremkommer ovenfor, er Kluge negativ til en riving.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken og klagen er innlevert innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling. 

Slik byggesakssjefen ser det, inneholder ikke klagen nye og vesentlige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Opplysningen i klagen om at 
Eigersund jordstyre i 1973 vedtok å rive bygningen, medfører ikke riktighet, selv om det står i 
vedtaket at ”For at denne plasseringen skal være forsvarlig må det gamle våningshuset rives 
og fjernes.” Byggesakssjefen er usikker på hvilke ”uforsvarligheter” som jordstyret refererer 
til, ettersom avstanden til nytt våningshus er ca. 10 m. 

Byggesakssjefen vektlegger også at regionantikvar Kluge i sin uttalelse gir uttrykk for at 
bygningen kan settes i stand og fremdeles ha en bruksverdi.

Konklusjon
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at Planteknisk utvalg ikke tar 
klagen til følge og at byggesakssjefens vedtak i sak BMD 255/12 opprettholdes.

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
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Alf Ove Sæsted på vedtaket i sak BMD 
255/12 den 19.06.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder 
følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet:
1.
2.

Klager gis medhold. Vedtaket i sak BMD 255/12 oppheves. Byggesakssjefen pålegges å 
behandle søknaden på ny og gi tillatelse til riving på de vilkår som han finner nødvendig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, 20-4, jf. forvaltningslovens 
§§ 28-36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
219830 Ett-trinns søknadsbehandling, riving av gammelt våningshus gnr. 9 bnr. 4
219833 Situasjonskart
225725 SKMBT_C45112041810510.pdf
232423 Uttalelse riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien
234879 Avslag på søknad - riving av gammelt våningshus gnr. 9 bnr. 4
238157 Erklæring om klage vedr. riving av våringshus gnr. 9 bnr. 4
238158 Møtebok
249739 Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.03.2012 Alf Ove Sæstad Ett-trinns søknadsbehandling, riving av gammelt 
våningshus gnr. 9 bnr. 4

4 X 18.04.2012 Sefrak registrering

3 U 18.04.2012 Alf Ove Sæstad Foreløpig svar - Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf 
Ove Sæstad, Løyningsveien

2 U 18.04.2012
Rogaland 
Fylkeskommune v/ 
kulturseksjonen

Oversendelse av sak for uttale - Ett-trinns 
søknadsbehandling, riving av gammelt 
våningshus gnr. 9 bnr. 4

5 I 24.05.2012 Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove 
Sæstad, Løyningsveien

6 U 19.06.2012 Alf Ove Sæstad Avslag på søknad - riving av gammelt 
våningshus gnr. 9 bnr. 4

7 I 12.07.2012 Alf Tore Sæstad Erklæring om klage vedr. riving av våringshus 
gnr. 9 bnr. 4

Parter i saken:
            
TIL Alf Ove Sæstad Løyningsveien 70 4370 EGERSUND

Knut Jan Kluge Regionantikvar
Rogaland Kulturseksjonen 4001 STAVANGER
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Eigersund kommune
Miljøavdelingen/Seksjon Byggesak
Postboks 580
4379 EGERSUND 24.05.2012

Deres ref.: Saksbehandler: Guro Skjelstad Saksnr. 12/8676-2
Direkte innvalg: 51 51 66 81 Løpenr. 31767/12

Arkivnr. C52

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 9, BNR. 4 - SØKNAD - RIVING AV GAMMELT 
VÅNINGSHUS - UTTALELSE

Viser til brev datert 18.04.2012, vedlagt søknad om riving av gammelt våningshus på gnr. 
9, bnr. 4, Eigersund kommune. Våningshuset er registrert i verneklasse C i SEFRAK-
registeret og søknaden oversendes på denne bakgrunn Rogaland fylkeskommune for 
uttalelse. Utskrift av SEFRAK-registreringene er vedlagt søknaden, men det er ikke 
vedlagt fotodokumentasjon på dagens tilstand. Det er heller ikke opplyst om hvorfor 
bygningen ønskes revet.

Bygninger registrert i verneklasse C anses vanligvis å være så ombygd / ødelagte at de 
ikke vurderes å ha verneverdi i seg selv. Slike objekter kan imidlertid ha verneverdi som 
del av et større kulturmiljø. Gjeldende SEFRAK – registreringer ble i tillegg utført for 20 år 
siden, og vurderingen av objektenes verdi kan i noen tilfeller vurderes annerledes i dag 
enn da registreringene pågikk. 

Omsøkte våningshus inngår i et tun med flere SEFRAK- registrerte bygninger. 
Driftsbygningen øst for våningshuset er vurdert å ha regional verneverdi (verneklasse B). 
Like nord og øst for gjeldende tun ligger flere eldre våningshus fra før 1900, registrert som 
C-objekter. 

Omsøkte bygning opplyses å være oppført ”lenge før 1900”. Den østligste delen var 
opprinnelig torvløe / løe og er oppført i bindingsverk. Den opprinnelige boligdelen mot vest 
er oppført i tømmer. Bygningen ser ut til å ha beholdt sin opprinnelige grunnflate, men 
taket er hevet. Ettersom driftsbygningen på tunet er registrert med regional verneverdi, har 
også tilhørende våningshus verneverdi som en viktig del av tunmiljøet. 

Side 695 av 998



På bakgrunn av de sparsommelige opplysningene som er oversendt, vurderer 
fylkesrådmannen ved kulturseksjonen omsøkte bygning som verneverdig. Først og fremst 
fordi våningshuset inngår som et viktig element i et gårdstun med annen verneverdig 
bebyggelse. Rogaland fylkeskommune vil på denne bakgrunn frarå Eigersund kommune å 
gi tillatelse til omsøkte tiltak. Vi anmoder om at det søkes andre løsninger slik at bygningen 
kan bevares som en del av det verneverdige gårdstunet. Regionantikvaren bør kontaktes 
for en vurdering av bygget.

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Alf Ove Sæstad

Løyningsveien 70
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/17811 / 12/643 / GBR-9/4, FA-L42 Dato: 19.06.2012
Saksbehandler: Marita Gullestad Direkte telefon: 51 46 83 26 /   
E-post: marita.gullestad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 24.05.2012

Avslag på søknad - riving av gammelt våningshus gnr. 9 bnr. 4

Saken gjelder:
Det er i søknad mottatt her 09.03.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§
20-1 og 21-4. Søknaden gjelder rivning av gammelt våningshus.   
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder kommuneplanenes arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.12. Omsøkt 
areal er i planen regulert til LNF-områder.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
255/12 Byggesakssjefen delegert 19.06.2012

Tiltaket ble sendt Rogaland Fylkeskommune for uttale. I skriv datert 24.05.12 uttaler 
Rogaland Fylkeskommuen følgende:
Viser til brev datert 18.04.2012, vedlagt søknad om riving av gammelt våningshus på gnr.9, 
bnr. 4, Eigersund kommune. Våningshuset er registrert i verneklasse C i SEFRAKregisteret 
og søknaden oversendes på denne bakgrunn Rogaland fylkeskommune foruttalelse. Utskrift 
av SEFRAK-registreringene er vedlagt søknaden, men det er ikke vedlagt 
fotodokumentasjon på dagens tilstand. Det er heller ikke opplyst om hvorfor bygningen 
ønskes revet.

Bygninger registrert i verneklasse C anses vanligvis å være så ombygd / ødelagte at de ikke 
vurderes å ha verneverdi i seg selv. Slike objekter kan imidlertid ha verneverdi som del av et 
større kulturmiljø. Gjeldende SEFRAK – registreringer ble i tillegg utført for 20 år siden, og 
vurderingen av objektenes verdi kan i noen tilfeller vurderes annerledes i dag enn da 
registreringene pågikk.
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Omsøkte våningshus inngår i et tun med flere SEFRAK- registrerte bygninger.
Driftsbygningen øst for våningshuset er vurdert å ha regional verneverdi (verneklasse B). 
Like nord og øst for gjeldende tun ligger flere eldre våningshus fra før 1900, registrert som C-
objekter.

Omsøkte bygning opplyses å være oppført ”lenge før 1900”. Den østligste delen var
opprinnelig torvløe / løe og er oppført i bindingsverk. Den opprinnelige boligdelen mot vest er 
oppført i tømmer. Bygningen ser ut til å ha beholdt sin opprinnelige grunnflate, men taket er 
hevet. Ettersom driftsbygningen på tunet er registrert med regional verneverdi, har også 
tilhørende våningshus verneverdi som en viktig del av tunmiljøet.

På bakgrunn av de sparsommelige opplysningene som er oversendt, vurderer
fylkesrådmannen ved kulturseksjonen omsøkte bygning som verneverdig. Først og fremst 
fordi våningshuset inngår som et viktig element i et gårdstun med annen verneverdig 
bebyggelse. Rogaland fylkeskommune vil på denne bakgrunn frarå Eigersund kommune å gi 
tillatelse til omsøkte tiltak. Vi anmoder om at det søkes andre løsninger slik at bygningen kan 
bevares som en del av det verneverdige gårdstunet. Regionantikvaren bør kontaktes for en 
vurdering av bygget.

Byggesakssjefen er av den oppfatning at en uttale fra Rogaland Fylkeskommune bør 
vektlegges sterkt og velger å følge fylkeskommunens råd og ikke tillate huset revet. 
Dette med samme argumenter som det fremkommer i skriv fra Fylkeskommunen –
huset inngår i ett tunmiljø med annen verneverdig bebyggelse.
Byggesakssjefen vil videre anbefale at regionantikvaren kontaktes for en vurdering 
av bygget før en eventuell videre forføyning i saken.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, er fattet følgende vedtak:

Søknaden avslås da tiltaket innebærer å rive en bygning som er Sefrak registrert med 
verneklasse C. Rogaland Fylkeskommune vurderer bygningen som verneverdig, det først 
og fremst fordi våningshuste inngår i ett tunmiljø med annen verneverdig bebyggelse.

Søknaden avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-4.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 e) Riving 
av bygning/tiltak 2636 1 2636 Alf Ove Sæstad

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 
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Det vises til gebyrregulativ plan- og byggesaker for Egersund kommune 2012:
§ 6A- Avslag: Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 50 % av gebyret ved en 
eventuell tillatelse

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesaksjef
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Internt notat
  
  

Mottakere:
Jarle Valle

Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien

Vår ref.: 12/26898 / 12/643 / GBR-9/4, FA-L42 Dato: 18.10.2012
Saksbehandler: Knut Jan Kluge Telefon: 51 46 82 29 Mobiltelefon:   
E-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Befaring er foretatt.

Bygningen er SEFRAK registrert og er evaluert som et C objekt.
Se også Norges bebyggelse, Rogaland søndre, S 667.
Ved befaringen ble det registrert konstruksjoner og utførelser som kan indikere at det er tale 
om et ”sammenbygget” hus, det vil si at bolig og låve var bygget sammen under felles tak.

Huset har opptil nylig vært brukt som sommer/feriebolig

Synlig laft indikerte at materiale antagelig er fra ca 1850/1880.
Som det indikeres i SEFRAK materialet har bygningen hatt torvtak.

Det antas at det fortas en ombygging ca 1930 hvor låvedelen blir innlemmet i boligdelen og 
taket legges om og taket får utstikk i gavlene. 
Det antas at vindu skiftes ut sent 1930 (?) tall med vindu etter funksjonalismens idealer. 
Disse blir igjen delvis skiftet ut ca 1970 med termoglassvindu. En opprettholder imidlertid 
fagdelingen.
Utvendig panel er utført som høvlet dobbelt falset med staff.

Ut fra en foreløpig vurdering oppfattes det at bygningen er i god forfatning. 
Men det er en stor usikkerhet i tverrvegg mellom de to bruksenheter. Bæresystemet på dette 
sted synes å være uklart og må ved en rehabilitering undersøkes nøye.

Under forutsetting av at boligdel og låvedel fremdeles hadde vært intakt, ville det være 
mindre mulighet for å fjerne bygningen. Dette på grunn av den type og utforming som 
bygningen representerer og som på det aktuelle tidspunkt var typen rett vanlig.  I dag er det
få gjenværende eksempler på denne type. 
Om en kan knytte denne bygningstype opp mot blandingsbruk mellom sjøfart og landbruk er 
noe usikkert.

Ved samme befaring fikk en tilgang til nyere låve. Denne er i god forfatning og i bruk til 
oppbevaring/lager.

I utgangspunktet er en noe usikkert på om det bør gis rivingstillatelse for den aktuelle 
bygning. 
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En vesenlig del av tunet vil forsvinne ved fjerning av våningshuset. 
Selve hustypen er ved å forsvinne.
Kan bygningen settes i stand og fremdeles ha en bruksverdi. Til dette må en svare ja.

På bakgrunn av der ovenfor nevnte er en negativ til en riving.

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-13/172, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2351
Journalpostløpenr.:
12/29862

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
206/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om 
redusert gebyr.
  

Sammendrag:
Byggmester/ingeniør/NTF Jarl Aase har på vegne av Sturle A. Assersen søkt om tillatelse til 
tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av 
carport/terrasse og etablering av parkeringsplass på eiendommen gnr. 13 bnr. 172. Tiltaket 
forutsatte dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Byggetillatelse ble gitt den 06.06.12 som sak BMD 234/12 på betingelse av at carporten ble 
redusert til 3,5 m bredde og 5,2 m lengde, og med front 1,0 m bak vegglivet på grunnmuren 
på gnr. 13, bnr. 172. Betingelsen kom som følge av de stedlige forhold og den trafikale 
situasjon/krav til frisikt.
Hjemmelshaver klager på at det i vedtaket er sett som vilkår at fronten på carporten må ligge 
1,0 m bak vegglivet (han ønsker at fronten skal komme jevnt med vegglivet) og at han ikke 
får bygge carporten 4,0 m bred. Dessuten søker han om redusert saksbehandlingsgebyr 
pga. lang saksbehandlingstid.

Det anbefales at Planteknisk utvalg opprettholder vilkårene i det delegerte vedtaket, for å 
unngå at deler av carporten kommer utenfor eiendomsgrensen. Det anbefales også at 
søknaden om redusert saksbehandlingsgebyr avslås.

Saksgang:
Klagen og søknaden om redusert saksbehandlingsgebyr behandles av Planteknisk utvalg. 
Dersom utvalget tar klagen til følge, stopper klagesaken der, men partene har klagerett på 
det nye vedtaket. Hvis utvalget ikke tar klagen til følge, oversendes klagen til Fylkesmannen i 
Rogaland til endelig avgjørelse.
Når det gjelder søknaden om redusert saksbehandlingsgebyr, så har søker klagerett på 
denne delen av vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er sett i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at de 
vilkårene som er sett i tillatelsen ikke er urimelige når man tar hensyn til trafikksikkerhet og at 
tiltaket ikke må komme utenfor eiendomsgrensene for gnr. 13, bnr. 172. Klagen inneholder 
ikke noen nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet. Klagen tas ikke til følge.
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Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon på 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes. 
Assersen har klagerett på denne delen av vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
28.10.10 søkte Byggmester, ingeniør, NTF takstmann Jarl Aase på vegne av hjemmelshaver 
Sturle A. Assersen om tillatelse til oppføring av terrasse, carport og parkeringsplass på 
Fjellveien 8. Det ble samtidig søkt om dispensajon fra gjeldende forskrifter og 
reguleringsplan. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden ble følgende oppgitt:
- Ønske om å få bilene bort fra Fjellveien og redusere risikoen for ulykker.
- Øke antall parkeringsplasser.
- Få tak over en bil, samt forbedre bomiljøet med ny utvendig terrasse mot sør og vest.

Søknaden gjelder oppføring av en carport med front like langt fram som bolighuset, og med 
bredde 4,0 m og lengde 5,2 m. Oppå denne carporten vil man ha terrasse. Sørveggen på 
carporten er vist med 1,0 m høyde i vest, og økende trinnvis til full etasjehøyde på den 
innerste delen. På et høyere terrengnivå bak carporten søker man om å få etablere en 
parkeringsplass for 1 personbil.

Byggesakssjefen behandlet søknaden som delegert sak BMD 234/12 den 06.06.12. 
Søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon ble innvilget, men på betingelse bl.a. av at 
carporten trekkes bakover, slik at fronten kommer 1,0 m bak husets fasade mot vest og at 
bredden blir redusert fra 4,0 til 3,5 m. 

Det er Reguleringsplan for ytre boligområde og industriområde i Egersund som gjelder for 
dette området. Planen ble vedtatt av kommunestyret 14.06.76. Denne eiendommen er 
regulert til byggeområde boliger.

Fra reguleringsbestemmelsene siteres følgende:
§1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 
reguleringslinje skal bebyggelsen plasseres som vist på planen. 

§2 Formålet med planen og reguleringsbestemmelsene er å opprettholde boligmiljøet 
innenfor området med nåværende målestokk og byggeskikk. 

§7 Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med 
hensyn til materialvalg, form og farge. 
Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende garasje. Garasjen 
kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 m² og skal være tilpasset 
bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. 
Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense. 
Garasjens endelige plassering fastsettes av bygningsrådet. 
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Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for 
bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. 
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil. 

I en uttalelse fra Regionantikvaren datert 23.06.11, skriver Kluge at tiltaket ligger utenfor de 
regulerte spesialområder for bevaring. Ved befaring ble han klar over at carporten vil få 
atkomst direkte fra gata. Avstand fra vei må da vurderes. På samme måte må man være 
oppmerksom på forholdet omkring grunnmur og mulig undergraving. For øvrig står det et 
eldre uthus på eiendommen, som Kluge mener bør forsøkes bevart. Dersom disse 
momentene finnes i orden, bør søknaden bli godkjent i henhold til den vedlagte skissen, 
skriver Kluge.

I vedtaket fremkommer det at carporten må trekkes inn på eiendommen med 1 m mot øst og 
reduseres i bredde fra 4,0 til 3,5 m. Før arbeidet kan starte må det sendes inn reviderte 
tegninger.

I et brev fra hjemmelshaver Sturle Assersen, datert 11.06.12, som oppfattes som en søknad 
om redusert gebyr og som en klage på vilkårene for tillatelse, skriver Assersen at han takker 
for tillatelsen til å bygge carport, men at han ser at det vanskelig lar seg gjennomføre pga 
kommunens vedtak om endring på søknaden hans. Grunnen til dette er plassmangel. Hvis 
han skal flytte carporten 1 m inn og redusere bredden med 0,5 m, medfører det at 
parkeringsplassen på oppsiden blir for liten for parkering som tiltenkt, og at selve carporten 
blir for liten. Han har en stor bil. Han vet ikke hvorfor det blir trukket inn både lengde og 
bredde. Han håper at kommunen kan se på dette en gang til, og komme i dialog. Dersom 
ikke, kan han ikke sette i gang med en ny runde med tegninger og søknader, da dette har 
blitt kostbart nok allerede, skriver Assersen. Han må da droppe hele prosjektet, og fortsette å 
parkere i gaten. 

Assersen skriver videre at saksbehandlingstiden har vært urimelig lang, ca. 20 måneder. 
Han håper derfor å få reduksjon på saksbehandlingsgebyret.

De gebyrene Assersen ble ilagt var:
Tiltak: kr 3.309,-
Ansvarsrett lokal: kr 2.068,-
Dispensasjon: kr 4.614,-
Sum: kr 9.991,-

Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Saksbehandlers vurderinger:
Begrunnelsen for at det er sett som vilkår for tillatelse at carporten må trekkes 1,0 m østover, 
er siktforholdene ved utkjøring fra carporten. 

På gjeldende reguleringsplan er Fjellveien vist med kjørebane helt inn til bolighuset i 
Fjellveien 8. Slik Fjellveien nå fungerer, er det ca. 3,0 m fra vestfasaden på nr 8 til 
kjørebanen. 

Saksbehandler velger å nevne at det er under saksbehandling et endringsforslag til 
gjeldende reguleringsplan her. På planforslaget er det vist et om lag 3 m bredt område til 
annen veggrunn foran nr. 8. Den omsøkte carporten vil ikke komme i konflikt med 
sikttrekanten for den private veien opp til nr 10, 12, 14 og 16, som er tegnet inn på foreslått 
reguleringsplan.

Hvis man legger til grunn at kjørebanekanten på Fjellveien her ligger om lag 3 m fra fronten 
på omsøkte carport, vil det være akseptabel sikt for utkjøring fra carporten og carporten vil 
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ikke komme i konflikt med siktkravene ved utkjøring fra den private veien til nr. 10, 12, 14 og 
16.

Et annet moment som må drøftes her, er de usikre eiendomsgrensene. Når man korrigerer 
for takutstikk på vedlagte kart, ligger den usikre eiendomsgrensa mot vest om lag i vegglivet
på grunnmuren på nr 8. Tilsvarende ligger den usikre eiendomsgrensa mot sør ca. 3,7 m fra 
vegglivet på grunnmuren når man korrigerer for takutstikket på bolighuset. Dagens mur mot 
den private veien til nr. 10, 12, 14 og 16 ligger ca. 4,1 m fra grunnmuren. Den usikre 
eiendomsgrensa har en ”knekk” i eiendommens sørvestre hjørne, der et hjørne på ca. 1,3 m 
x 1,6 m er ”kuttet av”. 

På situasjonsplan vedlagt søknaden er det vist en parkeringsplass bak carporten, på et 
høyere terrengnivå. Denne parkeringsplassen er vis som 5,4 m lang. Normalen for 
parkeringsplasser er 5,0 m lengde og 6,0 m manøvreringsareal bak. Når man parkerer langs 
for eksempel et fortau, holder det med 1,5 m manøvrering mellom de oppmerkede plassene. 
Selv om den omsøkte parkeringsplassen er bredere enn en vanlig parkeringsplass som er 
2,5 m bred, og carporten er vist med et avkuttet hjørne her, kan det bli vanskelig å få plass til 
annet enn en liten personbil her, selv om carporten ikke flyttes 1,0 m østover. Et annet 
negativt moment her, er at den private veien til nr. 10, 12, 14 og 16 som parkeringsplassen 
blir liggende parallelt med, har en stigning på om lag 1:6. Også parkeringsplassen blir meget 
bratt. Det lar seg vanskelig gjøre å sette opp en mur mellom parkeringsplassen og den 
private veien for å fange opp noe av stigningen, da en slik mur vil forverre manøvreringen inn 
på og ut av parkeringsplassen. En opprettholdelse av vilkåret om å flytte carporten 1,0 m 
østover vil medføre at det ikke blir plass til en bil her uten at man utvider plassen i østre ende 
inn mot uthuset.

Det er etter byggesakssjefen syn ikke rett å gi tillatelse til tiltak som ligger utenfor det som 
fremstår som en usikker eiendomsgrense. Man bør heller legge inn en liten ”sikkerhets-
margin” inntil sikker grense er innmålt. Tiltakshaver har anledning til å kreve kartforretning for 
å få fastsatt sikker eiendomsgrense. 

Etter en samlet vurdering anbefales det at klagen ikke imøtekommes, og at vedtaket i sak 
BMD 234/12 opprettholdes, ettersom det i klagen ikke er kommet fram nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Søknad om redusert byggesaksgebyr.
I et foreløpig svar på søknaden, datert 30.11.10, ble ansvarlig søker gjort oppmerksom på at 
saksbehandlingstiden for dispensasjoner var ca. 12 - 14 måneder. Ansvarlig søker ble også 
gjort oppmerksom på gebyrene for saksbehandlingen. Den aktuelle dispensasjonen hadde et 
gebyr på kr 2.600,- i 2010. Ifølge gebyrregulativet skal gebyret betales ut fra det gebyret som 
gjelder når vedtaket fattes. I 2012 hadde dette gebyret steget til kr 4.618,-. 

Søknaden er registrert i Eigersund kommune 28.10.10. Vedtak ble fattet 06.06.12. Det hadde 
da gått vel 19 måneder. Dette er noe mer enn ”ca. 12 - 14 måneder”, men ikke en så stor 
overskridelse av den antydede behandlingstiden at det skulle tilsi en reduksjon av gebyret. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
En reduksjon av saksbehandlingsgebyret vil gi en tilsvarende redusert inntekt for Eigersund 
kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksutredningen.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er sett i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at to av de 
vilkårene som er sett i tillatelsen er urimelige. Klagen inneholder følgende nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.
Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes. 

Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes med ovennevnte endring.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon på 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr delvis er urimelig. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 reduseres 
skjønnsmessig fra samlet kr. 9.991,- til kr        ,-. Assersen har klagerett på denne delen av 
vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

144146 Søknad om ett- trinns søknadbehandling - oppføring av terrasse m/parkering/carport 
under samt

144147 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
144148 Søknad om dispensasjon - SørVest Taksering ans
144150 Situasjonskart
144151 Ny terrasse, carport og parkering - SørVest, carport og parkering
144152 Bilder - fjellveien 8
144153 Plan og fasetegninger

233004 Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8

234964 Svar på tillatelse til tiltak terrasse/carport og parkering gnr. 13 bnr. 172
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255050 Reg bestemmelser Fjellveien.pdf
255051 Reg plan Fjellveien.pdf
255081 Skisse utarbeidet av saksbehandler, Fjellveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2010 Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

Søknad om ett- trinns søknadbehandling -
oppføring av terrasse m/parkering/carport under 
samt

2 U 30.11.2010 Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

Foreløpig svar - søknad om ett- trinns 
søknadbehandling - oppføring av terrasse 
m/parkering/carport under samt

6 X 06.06.2012 Godkjente ansvarsretter

5 U 06.06.2012 Byggm./ing/NTF Jarl 
Aase

Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  
parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8

7 I 11.06.2012 Sturle Assersen Svar på tillatelse til tiltak terrasse/carport og 
parkering gnr. 13 bnr. 172

Parter i saken:
            
SØK Byggm./ing/NTF Jarl 

Aase
Postboks 8 4379 EGERSUND

TIL Sturle A. Assersen Fjellveien 8 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Byggm./ing/NTF Jarl Aase
Postboks 8 Spinnerigaten 15
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/16668 / 10/2351 / GBR-13/172, FA-L42 Dato: 06.06.12
Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8

Saken gjelder:
Det er den 28.10.10, søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder oppføring av carport/terrasse og etablering av parkeringsplass på eiendommen 
gnr. 13 bnr. 172. Det er søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.
Naboene er varslet om dispensasjon og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Det er foretatt besiktelse av eiendommen og en ser behovet for parkering på egen eiendom. 
Carport er omsøt med front(åpning) i flukt med hovedfasade mot Fjellveien. Med hensyn til 
de stedlige forhold og den trafikale situasjon/frisikt kan det gis tillatelse til oppføring av 
carport under forutsetning av at carporten flyttes inn 1 meter på eiendommen (mot øst), og at 
carporten reduseres i bredde fra 4 meter til 3,5 meter. Det må sendes inn reviderte tegninger 
for godkjenning før arbeidet kan starte. 

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for ytre boligområde i Egersund sentrum, vedtatt av 
kommunestyret 14. 06.1976. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde- boliger.

Aktuelle bestemmelser:
§1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 
reguleringslinje skal bebyggelsen plasseres som vist på planen. 

§2 Formålet med planen og reguleringsbestemmelsene er å opprettholde boligmiljøet 
innenfor området med nåværende målestokk og byggeskikk. 

§7 Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med 
hensyn til materialvalg, form og farge. 
Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende garasje. Garasjen 
kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 m² og skal være tilpasset 
bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. 
Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense. 
Garasjens endelige plassering fastsettes av bygningsrådet. 
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Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for 
bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. 
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
234/12 Byggesakssjefen delegert 06.06.12

Ansvarlig søker opplyser om følgende i brev datert 27.10.10:

Uttalelse fra Regionantikvar datert 
Ved befaringen ble det klart at car- porten vil få direkte adkomst fra gate. Avstand fra vei må
vurderes.
Likeledes må en være oppmerksom på forholde omkring grunnmur for mulig undergraving.
For øvrig står det et eldre uthus på eiendommen som bør forsøkt bevart.
Finnes de ovenfor nevnte momenter å være ok, bør saken bli godkjent i henhold til den 
vedlagte skisse.

Generelt:
! Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
! Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
! Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
! Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
! Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

Plan- og bygningsloven § 19 gir mulighet for å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer
dersom det foreligger særlige grunner/kriterier er oppfylt. Det må 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.

Miljøutvalget besluttet i møte den 14.06.11 å delegere dispensasjonsmyndighet til
rådmannen.
Det vises til miljøutvalgets vedtak M-106/11:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til
plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til
01.07.2012
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om
dispensasjon.
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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 og pkt. 2
På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak vedrørende dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra bestemmelser i 
reguleringsplan for ytre boligområde i Egersund sentrum, og tiltaket godkjennes under 
forutsetning av at bygget reduseres i bredde fra 4 meter til 3,5 meter og trekkes inn 1 meter 
på tomten. .
Byggesakssjefen har nøye vurdert søknad fra ansvarlig søker, Jarl Aase, om dispensasjon 
for oppføring av carport/terrasse og parkeringsplass på eiendommen gnr. 13 bnr.172 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon på betingelser.
Hensynet til bestemmelser i reguleringsplan blir ikke vesentlig tilsidesatt tiltaket muliggjør 
parkering på egen eiendom. 
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da den trafikale situasjonen 
forbedres. 
Det er vektlagt at ingen naboer har hatt merknader til planene.
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgengelighet da
carport og adkomst oppføres av kvalifiserte foretak og i tråd med tekniske forskrifter. 

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. Carport trekkes inn på eiendommen med 1 meter mot øst og reduseres i bredde fra 4 til 

3,5 meter. 
3. Det må sendes inn reviderte tegninger og situasjonskart for godkjenning før arbeidet kan 

starte. 
4. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 meter målt langs senterlinjen av privat 

avkjørsel og 5 meter målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. 
Innenfor frisiktsoner skal det til enhver tid være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over de 
tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt 
utvokst beplantning rage høyere enn 0.5 meter over vegnivå. 

5. Det må sendes inn ferdigattest når arbeidet er fullført, jfr. pbl. § 21-10. 
6. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

-Karlsen & Havsø gis ansvarsrett for UTF av gravearbeid i tiltaksklasse 1 i henhold til 
søknad datert 27.10.10.
-Jarl Aase gis ansvarsrett for SØK/PRO i tiltaksklasse 1 i henhold til søknad datert 
27.10.10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og § 19- 4.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden sammen med godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
ikke § 20-2 tiltak pbl 
§ 20-1 
Garasjer/uthus

3309 1 3309 Sturle A. Assersen
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Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 2 2068 Sturle A. Assersen

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4614 1 4614 Sturle A. Assersen

SUM 9991 Sturle A. Assersen

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Sturle A. Assersen Fjellveien 8 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-9/3, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/2046
Journalpostløpenr.:
12/29730

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
207/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 
bnr. 3 - Vaksvik
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 07.10.11 søkt om fradeling av parsell på ca. 477 m² fra eiendommen 
gnr. 9 bnr. 3. Delingen forutsetter dispensasjon fra regulert formål jordbruk i plan og tillatelse 
til deling etter jordlovens § 12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden om dispensasjon og deling eller anbefale 
dispensasjon. Dersom dispensasjon anbefales, sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland 
for behandling. Planteknisk utvalg må i tillegg behandle søknaden etter jordlovens 
bestemmelser.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 06.10.11 om deling og 
dispensasjon fra formål i reguleringsplan og har funnet å måtte avslå 
dispensasjonen.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet jordbruk 
da reguleringsplanen klart avgrenser område for hytter og angjeldende naust er 
ment å inngå i gårdsdriften. Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21-4 og 
reguleringsplan for Vaksvik.

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av jordlovens § 12 fradeling av parsell til 
fritidsboligformål.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Vaksvik, vedtatt av kommunestyret 
11.05.92. Det aktuelle området er regulert til jordbruksområde.
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På området har det stått en sjøbu/naust. Den 01.03.02 ble det gitt tillatelse til gjenoppføring 
av sjøbod. Det er ikke søkt om ferdigattest eller bruksendring til fritidsbolig.

Det ble den 13.04.00 gitt tillatelse til deling av området på nærmere vilkår. Vilkårene ble aldri 
oppfylt, og delingstillatelsen har derfor falt bort.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført i skriv av 03.10.11:
I forbindelse med utskilling av en parsell i Vaksvik/ Eigerøy søkes det om dispensasjon fra plan og 
bygningsloven for omdisponering fra sjøbu til fritidsbolig i henhold til kommuneplan.

Argumenter som taler for dispensasjoner er som følger:
1. I siste oppdatering av kommuneplanen er området hvor aktuell parsell ligger endret til område 

for fritidsformål.

I reguleringsplan fra 1991 ligger omsøkt parsell delvis innenfor området merket for jordbruk. 
Selve parsellen ligger på en fjellskråning ned mot vannet som i alle tilfeller ikke egner seg til 
jordbruksformål. Bebyggelsen i Vaksvik, inklusiv denne parsellen, er også skilt fra utmark/ 
beitende dyr med nettinggjerde.

2. Omsøkt parsell ligger i tilknytning til hyttefeltet i Vaksvik. Det vil derfor ikke gi vesentlig endring 
i arealbruken i dette området. I senere tid er to tilsvarende parseller skilt ut og omdisponert til 
fritidsformål innenfor samme reguleringsplan.

3. Bygning er allerede oppført (år 2006), slik at det ikke vil være nærliggende behov for 
vesentlige nye tiltak på parsellen.

4. Jan Sæstad, eier av gardsbruket på gnr. 9 bnr. 3, har selv en sjøbu som tilhører garden. 
Denne ligger i Løyningsvøyen.

Det er i tillegg opplyst i skriv av 03.10.11:
I forbindelse arveoppgjøret på gården til mine besteforeldre ble en et naust med tilhørende tomt tildelt 
Svein Sæstad(min onkel) og Anne Magrete Vold (min mor). Naustet ligger enda på opprinnelig gards 
og bruksnummer (Gnr. 9, Bnr. 3). Vi har nå etter litt tid fått ordnet med veirett og parkeringsplass og 
ønsker å få skilt ut tomten med eget gnr. og bnr, omdisponert til fritidsbolig og skjøtet på nye eiere. 
Området ligger innenfor fritidsbebyggelse i kommuneplanen i Vaksvik.

Det er tidligere søkt om utskilling av noen parseller fra Gnr. 9 Bnr. 3, hvor det ble gitt tillatelse til 
utskilling av denne aktuelle parsellen gitt at vi kunne dokumentere veirett. Nå når saken med vei til 
Vaksvik er i orden, og utfra opprinnelig tillatelse kan jeg ikke se annet som mangler.

Veg som er anlagt ned til hytteområdet var opprinnelig landbruksveg, men formannskapet 
godkjente den 15.06.11 som sak FS-064/11 søknad om bruksendring til annen veg som kan 
brukes av fritidsboligene. Dette vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland i skriv 
01.08.11. Klagen er ikke ennå behandlet. Det foreligger følgelig ikke nødvendig veirett og 
parkering.
Landbruksvegen kan i alle tilfelle ikke benyttes som adkomst og parkering for hytter i 
planområdet før det også gis dispensasjon fra reguleringsplan for den enkelte eiendom. 
Eventuelt kan reguleringsplanen endres.

Saksbehandlers vurderinger:
Plan- og bygningsloven:
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak det regulerte jordbruksformålet, 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. Dette følger 
direkte av plan- og bygningslovens § 19-2.

Spørsmålet blir dermed om dispensasjonen i vesentlig grad tilsidesetter hensynene bak det 
regulerte jordbruksformålet.

Side 732 av 998



3

Tiltakshaver anfører at området er vist som byggeområde – fritidsbolig i kommuneplanen. 
Det er for så vidt riktig at kommunens digitale kartløsning viser at området er skravert oransje
(byggeområde for fritidsbolig), men dette brukes for alle områder i kommunen som inngår i 
en reguleringsplan. 
Det er utvilsomt reguleringsplanen vedtatt av kommunestyret i 1992 som skal legges til 
grunn. Området er her vist som område for jordbruksformål.

Angjeldende naust må likestilles med ”eksisterende sjøboder/båthus” som inngår i planen, 
jamfør § 2.2 i reguleringsplanens bestemmelser. Bygningen som står der i dag ble godkjent 
som en gjenoppføring/ erstatningsbygg for naust som ble ødelagt av storm og som eksisterte 
på reguleringstidspunktet.

Det synes dermed å følge av reguleringsplanen at det er tatt et aktivt standpunkt til at 
område for hytter begrenses som vist på plankartet samtidig som eksisterende sjøbuer/naust 
på hovedeiendommen er ment å forbli tilhørende til gårdsbruket og i alle tilfelle ikke kan 
brukes til hytteformål. Forholdet det nå søkes om ble altså vurdert i 
reguleringsplanprosessen.

Selv om det er gitt dispensasjoner i området slik at hytteområdet fremstår noe tettere enn 
forutsatt i reguleringsplanen, kan ikke det i seg selv bety at også dette området skal tas i 
bruk til hytter. Tidligere dispensasjoner holder seg for øvrig innenfor område avsatt til hytter.

Dagens gårdsdrift gjør riktignok ikke bruk av naustet og bygningen ligger visselig i nærheten 
av det regulerte hytteområdet. Dette kan likevel ikke tillegges avgjørende vekt i en 
dispensasjonsvurdering. Formålet etter plan- og bygningsloven består selv om nåværende 
bruk ikke gjenspeiler ønsket (og regulert) bruk. 

Det kan avslutningsvis vanskelig legges til grunn at nåværende eier av grunneiendommen 
har en sjøbu et annet sted på eiendommen. Tvert imot kan en dispensasjon i denne saken gi 
forventninger om at omkringliggende naustbebyggelse, både tilhørende gårdsbruk og 
selvstendige nausttomter, kan omdisponeres til fritidsbolig.

Rådmannen legger med dette til grunn at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak regulert jordbruksformål i plan og dispensasjon kan ikke gis.

Skulle planteknisk utvalg likevel komme til at hensynene bak det regulerte jordbruksformålet 
ikke vesentlig tilsidesettes, må det vurderes hvorvidt fordelene er klart større enn ulempene.

Rådmannen har vanskelig for å se fordeler med dispensasjonen så lenge reguleringsplanen 
fortsatt skal gjelde. 
Reguleringsplaner skal være langsiktige styringsverktøy for forvaltning av planområdet. 
Dersom en finner det ønskelig å tillate fradeling av parsell til fritidsboligformål som omsøkt, 
bør dette løses gjennom reguleringsendring.

Rådmannen kan for øvrig ikke se at det foreligger nødvendig veirett eller parkeringsdekning 
da omtalt veg som er anlagt i nærheten er en landbruksveg som ikke kan brukes som 
adkomst for fritidsboligene i området. Det går klart frem av gjeldende reguleringsplan at 
fritidsboligene skal ha parkering ved Løyningsveien og kun gangadkomst til fritidsboligene.
Deling kan dermed ikke skje før det foreligger nødvendige rettigheter til veg og parkering.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknad om dispensasjon fra formål i plan 
og deling av gnr. 9 bnr. 3.
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Jordloven:
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens § 12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delinga er forsvarlig ut fra 
den avkastning eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige hensyn, godkjente planer, 
kulturlandskap og andre momenter.

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling.

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene kan 
forvaltes på en god måte. Omsøkt areal består av utmark og sjøbu og er avsatt til jordbruk på 
reguleringsplan for Vaksvik  gnr./bnr. 9/3 godkjent i kommunestyret i 1992.   En deling er 
derfor ikke forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi.  Det er  negativt for 
bruket å miste en sjøbu. Jan Sæstad har riktignok en sjøbu til som tilhører bruket gnr./bnr. 
9/3 og 10/3. Det er en rettighet som ligger på bruket gnr./bnr. 10/2 i Løyningsvågen. Et bruk 
har sjelden behov for to sjøbuer.  Så lenge omsøkt parsell ligger innenfor et jordbruksområde 
bør den likevel tilhøre bruket. Skal den fradeles bør det først søkes om reguleringsendring til 
fritidsbebyggelse.  Det blir feil å ta det som en dispensasjonssak.   

Omsøkt sjøbu ble tatt av storm på 90-tallet og bygd opp igjen i 2006. Den har aldri blitt nyttet 
av Jan Sæstad. Søsknene til Jan Sæstad, Svein Sæstad og Anne Margrethe Vold,  skulle 
overta sjøbua når Jan Sæstad overtok bruket gnr./bnr. 9/3 og 10/3.    
Omsøkt parsell ble tillat fradelt i 2000. Manglende veirett gjorde at delingen ikke ble 
gjennomført og tillatelsen etter plan- og bygningsloven falt bort.

Naturmangfold:
Delingen får etter en konkret vurderingen ingen innvirkning på naturmangfoldet, jamfør 
naturmangfoldslovens §§ 8 – 12.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg har vurdert søknad om dispensasjon fra formål i plan og deling av 

eiendom gnr. 9 bnr. 3 og har funnet å kunne anbefale dispensasjon.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak regulert 
jordbruksformål da …….

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da ………

Før deling kan skje må det fremskaffes nødvendig vegrett og parkeringsdekning.
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2. Planteknisk utvalg anbefaler tillatelse til fradeling av parsell fra gnr. 9 bnr. 3 med 
formål fritidsbolig i medhold av jordlovens § 12.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
195160 Søknad om nytt gårds og bruksnummer på tomt i Vaksvik gnr.9 bnr.3
195159 Oversendelsesbrev
195162 Begrunnelse for dispensasjon
195163 Oppmåling.pdf
195164 Veirett.pdf
195166 Kommuneplan Vaksvik[1].pdf
254914 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
254926 Tillatelse til gjenoppføring av sjøbu

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 03.10.2011 Lasse Vold Nytt gårds- og bruksnummer på tomt i Vaksvik

2 U 05.10.2011 Lasse Vold Vedr. delingssak - nytt gards og bruksnummer på 
tomt i Vaksvik

3 I 05.10.2011 Lasse Vold Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik -
spørsmål vedr. naboer

4 U 06.10.2011 Lasse Vold Nytt gårds og bruksnummer på tomt i Vaksvik

5 I 07.10.2011 Lasse Vold Søknad om nytt gårds og bruksnummer på tomt i 
Vaksvik gnr.9 bnr.3

7 I 27.10.2011 Lasse Vold Nytt gårds- og bruksnummer på tomt i Vaksvik
8 U 28.10.2011 Lasse Vold Nytt gårds og bruksnummer på tomt i Vaksvik

9 I 16.02.2012 Lasse Vold Vedr. nytt gårds- og bruksnummer på tomt i 
Vaksvik

10 U 28.02.2012 Lasse Vold Svar vedrørende spørsmål om behandlingstid
12 X 21.11.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
13 X 21.11.2012 Tillatelse til gjenoppføring av sjøbu

Parter i saken:
            
TIL Jan Sæstad Løyningsveien 89 4374 EGERSUND

Side 735 av 998



 

Side 736 av 998



 

 

 

Side 737 av 998



 

 

 

Side 738 av 998



________________________________________________________________ 

Fra:  Jarle Valle 
Sendt: 07.10.2011 
Til:  'Til registering - arkivet' 
Kopi: 
Emne: VS: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik 
________________________________________________________________ 

Med hilsen

Jarle Valle

Byggesakssjef

Eigersund kommune

  _____  

Fra: Lasse Vold [mailto:lasse@ognasveis.no] 
Sendt: 7. oktober 2011 07:59
Til: 'Jarle Valle'
Kopi: lasse.vold@gmail.com
Emne: SV: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei Jarle!

Da har jeg hatt runden med naboer i Vaksvik som har signert nabovarselet. Se vedlegg for søknad, nabovarsel osv. 
Fint om du ser fort over og kommenterer åpenbare feil/mangler.
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Vennlig hilsen/Best Regards

Lasse Vold

Prosjektingeniør 

OGNA SVEIS

Tlf: 95757584 

Fra: Jarle Valle [mailto:jarle.valle@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 6. oktober 2011 08:18
Til: 'Lasse Vold'
Emne: SV: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei og god torsdag.

Antar at det er tilstrekkelig å varsle de som fysisk grenser til parsellen + gjenboere dvs eiendommen i 
umiddelbar nærhet som vil kunne bli påvirket/eller ha interesser i saken.

Det beste er å varsle "litt ekstra" slik at vi unngår at det dukker opp en part som ønsker å klage når 
tillatelsen foreligger.

 Enig i dine betraktninger i punkt 2.

Dersom det skulle dukke opp noe underveis så får vi ta ting etter hvert.

NB! Viktig at nabovarselet opplyser om at det søkes om dispensasjon.  
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Lykke til!

Med hilsen

Jarle Valle

Byggesakssjef

Eigersund kommune

  _____  

Fra: Lasse Vold [mailto:lasse@ognasveis.no] 
Sendt: 5. oktober 2011 14:57
Til: 'Jarle Valle'
Emne: SV: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei!

To spørsmål:

1)      Hvem blir regnet for naboer? De som fysisk er naboer til området ute i Vaksvik, eller alle naboene som grenser 
til Gnr. 9 Bnr. 3? (Dette er en gård så sistnevnte vil jo gi betraktelig flere naboer).

2)      Regner med det er naturlig å søke om en omdisponering til fritidsbebyggelse samtidig med deling? I 
kommuneplanen ligger dette område som fritidsbebyggelse, mens reguleringsplanen som er en del eldre enda 
operer med LNF område her. Vil det si at jeg krysser av for deling ihht. Kommuneplan og dispensasjon jf. 
reguleringsplan?

Side 741 av 998



Vennlig hilsen/Best Regards

Lasse Vold

Prosjektingeniør 

OGNA SVEIS

Tlf: 95757584 

Fra: Jarle Valle [mailto:jarle.valle@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 5. oktober 2011 14:37
Til: 'Lasse Vold'
Emne: SV: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei har sett litt på saken.

Delingstillatelsen fra 13.04.00 er utgått.

Slike tillatelser er gyldige i tre år.

Det betyr at du må søke på nytt om delingstillatelse.

Se vedlagt skjema.

Med hilsen
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Jarle Valle

Byggesakssjef

Eigersund kommune

  _____  

Fra: Lasse Vold [mailto:lasse@ognasveis.no] 
Sendt: 3. oktober 2011 13:58
Til: jarle.valle@eigersund.kommune.no
Emne: VS: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei Jarle!

I forbindelse arveoppgjøret på gården til mine besteforeldre ble en et naust med tilhørende tomt 
tildelt Svein Sæstad(min onkel) og Anne Magrete Vold (min mor). Naustet ligger enda på 
opprinnelig gards og bruksnummer (Gnr. 9, Bnr. 3). Vi har nå etter litt tid fått ordnet med veirett 
og parkeringsplass og ønsker å få skilt ut tomten med eget gnr. og bnr, omdisponert til 
fritidsbolig og skjøtet på nye eiere. Området ligger innenfor fritidsbebyggelse i kommuneplanen i 
Vaksvik. 

Det er tidligere søkt om utskilling av noen parseller fra Gnr. 9 Bnr. 3, hvor det ble gitt tillatelse til 
utskilling av denne aktuelle parsellen gitt at vi kunne dokumentere veirett. Nå når saken med vei 
til Vaksvik er i orden, og utfra opprinnelig tillatelse kan jeg ikke se annet som mangler.

Setter pris på om du ser over dokumentene og gir en tilbakemelding .

Jeg har vedlagt:

-         Opprinnelig svarbrev på søknad

-         Dokumentasjon på veirett

-         Oppmåling av tomt
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-         Utsnitt av kommuneplan_Vaksvik

Vennlig hilsen

Lasse Vold

95757584

---------- Forwarded message ----------
From: Dag Kjetil Tonheim <dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
<mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>>
Date: 2011/10/3
Subject: SV: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik
To: Lasse Vold <lasse.vold@gmail.com <mailto:lasse.vold@gmail.com>>

Hei

Dette er sak som ikke ligger til plankontoret, du må ta med byggesaksavdelingen subsidiert 
oppmålingsavdelingen. Du kan ringe 51468000 og spørre etter Jarle Valle på byggesak eller Johnny 
Monsen på oppmåling.

mvh

Dag K

  _____  

Fra: Lasse Vold [mailto:lasse.vold@gmail.com <mailto:lasse.vold@gmail.com>] 
Sendt: 2. oktober 2011 14:26
Til: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no <mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>
Emne: Nytt gards og bruksnummer på tomt i Vaksvik

Hei Dag Kjetil!

I forbindelse arveoppgjøret på gården til mine besteforeldre ble en et naust med tilhørende tomt 
tildelt Svein Sæstad(min onkel) og Anne Magrete Vold (min mor). Naustet ligger enda på 
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opprinnelig gards og bruksnummer (Gnr. 9, Bnr. 3). Vi har nå etter litt tid fått ordnet med veirett 
og parkeringsplass og ønsker å få skilt ut tomten med eget gnr. og bnr, omdisponert til 
fritidsbolig og skjøtet på nye eiere. Området ligger innenfor fritidsbebyggelse i kommuneplanen i 
Vaksvik. 

Lasse Vold
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Vedlegg til søknad om tiltak- Begrunnelse for dispensasjon 
 
I forbindelse med utskilling av en parsell i Vaksvik/Eigerøy søkes det om dispensasjon fra plan og 
bygningsloven for omdisponering fra sjøbu til fritidsbolig i henhold til kommuneplanen. 
 
Argumenter som taler for dispensasjon er som følger: 
 

1) I siste oppdatering av kommuneplanen er området hvor aktuell parsell ligger endret til    
område for fritidsformål (se bilde under. Rød pil markerer omsøkt parsell m/bygning). 

 
I  reguleringsplan fra 1991 ligger omsøkt parsell delvis innenfor området merket for 
jordbruk. Selve parsellen ligger på en fjellskråning ned mot vannet som i alle tilfeller ikke 
egner seg til jordbruksformål. Bebyggelsen i Vaksvik, inklusiv denne parsellen,  er også skilt 
fra utmark/beitende dyr med nettinggjerde. 

 

 
 

2) Omsøkt parsell ligger i tilknytning til hyttefeltet i Vaksvik. Det vil derfor ikke gi vesentlig 
endring i arealbruken i dette området. I senere tid er to tilsvarende parseller skilt ut og 
omdisponert til fritidsformål innenfor samme reguleringsplan. 

 
3) Bygning er allerede oppført (år 2006), slik at det ikke vil være nærliggende behov for 

vesentlige nye tiltak på parsellen. 
 

4) Jan Sæstad, eier av gardsbruket på Gnr. 9 og Bnr. 3, har selv en sjøbu som tilhører garden. 
Denne ligger i Løyningsvøyen. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-13/1070, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2739
Journalpostløpenr.:
12/26346

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
208/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Klagebehandling.
  

Sammendrag:
I sak PTU 057/12 den 17.04.12 vedtok utvalget å gi tillatelse til en dobbel garasje på gnr. 13, 
bnr. 1070. 18.09.12 sendte nabo Solveig og Roy Skåra inn klage på vedtaket. Klager hadde 
samtykket i tiltaket ved påskrift på nabovarsel 07.02.12. Klager fikk derfor ikke kopi av 
vedtaket av 17.04.12. Både tiltakshaver og ansvarlig søker har sendt inn sine merknader til 
klagen. 

Etter byggesakssjefens vurdering av bestemmelsene om klagefrist i forvaltningsloven, er 
klagen innlevert etter klagefristen. Det anbefales derfor at klagen avvises, dvs. at man ikke 
tar saken opp til realitetsbehandling.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Dersom klagen avvises på grunnlag av at klagefristene er utløpt, har klager klagerett på 
avvisningsvedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er innlevert for 
seint både i forhold til:

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker 
etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom 
klager kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 
måneder fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, selv 
om vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om vedtaket.

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om oversittelse 
av klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne bestemmelsen ikke 
foreligger i denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at en endring av vedtaket 
vil medføre ulempe for tiltakshaver.
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Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.04.12 fattet Planteknisk utvalg følgende vedtak i forbindelse med søknad om tillatelse til å 
føre opp en dobbel garasje på gnr. 13, bnr. 1070:

PTU-057/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av 
tiltakshaver Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en 
garasje med grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal 
størrelse på garasjer, på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at dispensasjon fra arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi 
dispensasjon klart overstiger ulempene ut fra en samlet vurdering.

Fordeler:
- Tomten er stor nok
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.
Votering:
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klage fra Solveig og Roy Skåra.
18.09.12 sendte nabo Solveig og Roy Skåra, Iglatjørnveien 17, inn klage på vedtaket i 
Planteknisk utvalg, 17.04.12. I klagen skriver de at de er naboer til den eiendommen som 
vedtaket gjelder. De blir direkte berørt av garasjen både når det gjelder utsikt og 
verdiforringelse på deres eiendom, skriver de. De har ikke fått melding om de kommunale 
vedtakene og derfor har de ikke hatt mulighet for å komme med merknader, står det i klagen. 
De setter derfor nå fram en klage på ovennevnte vedtak.
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I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble tiltakshaver / ansvarlig søker gitt 
anledning til å uttale seg til klagen.

Merknader fra Somalingam.
27.10.12 sendte tiltakshaver Somalingam inn sine merknader til klagen. I dette brevet 
fremkommer det at han hadde en åpen dialog med naboen hele tiden, og at naboen hadde 
full forståelse og aksept for denne garasjen. Naboen har også hjulpet til med tegningen av 
garasjen. Før søknaden ble levert, sjekket de fysisk høyden på garasjen med en stokk. I 
tillegg var det naboen som ønsket å ha garasjen i den retningen som den ligger. Somalingam 
bygget garasjen med naboens samtykke, skriver han. 

De støpte grunnmuren i juni 2012 og et par dager etter støpingen, kom nabo Roy Skåra og 
målte selv for å kontrollere at målene var ifølge søknaden. I begynnelsen av august, begynte 
de med tømrerarbeidene. Somalingam skriver så om at naboen ønsket å gjøre arbeider på 
sin garasje. Han oppgir at muren er bygget ca. 0,55 m inn på hans eiendom, slik at han eier 
ca. 7 m2 på andre siden av muren. Somalingam var skeptisk til at naboen skulle flytte 
garasjen. 

16.08.12 ba Skåra om å få se garasjetegningene til Somalingam. Da sa Skåra at garasjen 
var 5 cm høyere enn det tegningen viste. Skåra mente at dette forstyrret utsikten hans, og at 
taket måtte senkes. Somalingam fikk byggmesteren til å sjekke høyden, og tilbakemeldingen 
fra byggmesteren var at høyden var innenfor tillatelsen. 17.08.12 ringte Skåra til Somalingam 
og sa at høyden ikke var noe problem, men at garasjen ”stengte luftrommet”. Skåra ønsket 
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at Somalingam skulle rive loftet og bygge flatt tak. Byggmesteren og Somalingam ble enige 
om å stoppe byggearbeidene 1,5 uker, og byggmesteren sjekket med kommunen om det 
hadde kommet inn klage fra naboen før de startet opp igjen.

Somalingam skriver så om at Skåra kom til dem med nabovarsel for sin garasje.

Når det gjelder de enkelte punktene i klagen, så kommenterer Somalingam dette slik:
- Punkt 1: Det er ikke rett at de har startet byggearbeidene ulovlig.
- Punkt 2: Kommunikasjonen med klager har vært god. Klager har tre ganger skrevet under
på nabovarsel.
- Punkt 3: Søknaden har vært i systemet i 3 år, og naboen har ikke klaget på noe i denne 
perioden. Naboen hadde ikke behøvd å vente til alt var ferdig. Naboen klaget 18.09.12. Da 
var garasjen ferdig, unntatt lagerdøra på loftet.
- Punkt 4: Tiltakshaver og klager har målt sammen, slik at klager visste hvor de ville miste 
utsikten og hvor bygningen ville ligge. Somalingam mener at utsikten fra naboens stue er 
nesten som før. 
- Punkt 5: Somalingam oppgir hvor mye penger og arbeidsinnsats han har brukt på garasjen.
- Punkt 6: Somalingam ser ikke noen høydeforskjell mellom garasjen og huset deres.
- Punkt 7: Garasjen var ferdigstilt og malt før 18.09.11.

Merknader fra Kystbygg AS.
22.10.12 skrev ansvarlig søker, Kystbygg AS, merknader til klagen. I merknadene skriver 
Kystbygg at klagen fra naboen er sendt inn etter at garasjen er ferdigstilt, noe som de synes 
er litt spesielt. Kystbygg skriver videre at de var i kontakt med naboen da sperrene ble 
montert, ettersom naboen da mente at garasjen ble høyere enn det han hadde sett for seg. 
Naboen ønsket da at garasjen ikke skulle hatt saltak, pga utsikten, hovedsakelig fra 
kjøkkenvinduet, men også litt fra stuevinduene.

Etter at Kystbygg hadde sjekket med kommunen 1,5 uke etter at den omtalte kontakten med 
naboen hadde funnet sted, og fått bekreftet at klage ikke var mottatt, startet de opp igjen 
byggearbeidene.

Når det gjelder de enkelte punktene i klagen, kommenterer Kystbygg disse slik:
- Punkt 1: Kystbygg skriver at de nye tegningene ble levert før arbeidet ble igangsatt.
- Punkt 2: Søknaden har vært i systemet i nesten 3 år. Det har vært endringer underveis for å 
tilfredsstille de kravene kommunen har kommet med. På den første søknaden var bygget 0,5 
m høyere og takretningen var motsatt av i dag. Etter klagers ønske, ble taket snudd og 
senket med 0,5 m. Dessuten ble ark fjernet, og 2 vinduer i gavlvegg mot byggherren og 1 
vindu i gavlvegg mot klager ble fjernet. Kystbygg skriver videre at det har vært befaring med 
Miljøutvalget og at klager har vært informert om dispensasjonssøknaden og at klager har 
hjulpet til med tegninger. Klager har signert på erklæring om plassering av garasjen. 
Byggherren og klager har hatt en god kommunikasjon gjennom hele søkeprosessen.
- Punkt 3. Det forelå ingen klager fra naboer, og i og med at omfanget ble redusert med kvist 
og vinduer, regner Kystbygg med at kommunen ikke sender informasjon om reduseringer til 
alle naboer. Det er ikke en ulempe for naboer når kvister og vinduer forsvinner, skriver 
Kystbygg. 
- Punkt 4. Kystbygg har ingen tegning som viser at loftet er 1 m høyt. Ettersom mønehøyden 
på garasjen er 5,3 m, måtte underetasjen vært ca. 3,8 m, skriver Kystbygg. Kystbygg har 
vanskeligheter med å forstå at tegningen kan misforstås. Kystbygg skriver videre at det 
eneste som er avgjørende for bygget er den totale høyden. Det kom ingen merknader før 
sperrene skulle monteres. Klagen ble innsendt da bygget sto ferdig. Kystbygg kan ikke se at 
kommunen har gjort noen feil her, og naboene er selv ansvarlige for hva de skriver under på 
på nabovarsler, skriver Kystbygg. 
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- Punkt 5. Det kom ikke inn noen klage og kommunen må se på hva de har godkjent 
tidligere. Kystbygg skriver videre at det er slik at ingen eier utsikt, så det bør ikke være noe 
tema at det skal kompenseres med et beløp for tapt utsikt eller verdiforringelse. 
- Punkt 6. Det at mønehøyden ikke skal være høyere enn mønet på bolighuset i nr 15 er det 
vanskelig for Kystbygg å kommentere, siden man ikke har målt seg ut fra eksisterende bolig. 
Om mønehøyden hadde blitt 0,5 m lavere, tror ikke Kystbygg at dette ville hatt noen 
innvirkning på utsikten fra klager. Kystbygg viser til vedlagte bilder.
- Punkt 7. Arbeidet var så å si ferdig da klagen ble innsendt. Det manglet bare å sette inn dør 
til lagerrom på loftet. 
Til slutt i merknadene skriver Kystbygg om kostnadene for tiltakshaver. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er som nabo part i saken. 

Når det gjelder spørsmålet om klagefristen er utløpt når klagen er innsendt, så er den 
generelle klagefristen 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent for partene, ved at de mottok 
brev med vedtak. I dette tilfellet hadde klager krysset av på nabovarselet at han samtykket i 
tiltaket og datert dette 07.02.12. Når nabo samtykker i tiltaket, finner ikke byggesakssjefen 
grunn til å sende vedtaket til vedkommende. Klager fikk derfor ikke kjennskap til vedtaket før 
byggearbeidene startet i juni 2012. Da klager fikk kjennskap til byggearbeidene i juni, må 
man kunne legge til grunn at han måtte forstå at det var gitt byggetillatelse selv om 
innstillingen fra rådmannen var negativ. Det gikk nærmere 3 måneder til klager ble kjent med 
byggearbeidene til han klaget.

I forvaltningslovens § 29 annet ledd, står det følgende:
”For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han 
har fått, eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå 
noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder 
fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.”

Det er ingen tvil om at i denne saken har Somalingam blitt tilstått en rettighet ved vedtaket av 
17.04.12 om å gi tillatelse til å føre opp en dobbel garasje. Som det fremkommer i 
forvaltningslovens § 29 annet ledd, er klagefristen for andre enn den som har blitt tilstått 
denne rettigheten 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble fattet. I dette tilfellet utløp denne 
fristen 17.07.12. Klagen er datert 18.09.12, altså 5 måneder etter at vedtaket ble fattet. 

Et annet moment er at det i saksforelegget er sannsynliggjort at klager allerede i juni 2012 
(da han ifølge tiltakshaver var med og målte grunnarbeidene), og seinest 20.08.12 var kjent 
med at det hadde blitt fattet et vedtak om å gi tillatelse til oppføring av garasjen. Klagen er 
datert 18.09.12, altså 4 uker etter at klager ble kjent med vedtaket. Også dette forholdet 
tilsier at klagen kan avvises ut fra 3-ukers regelen for klagefrist fra det tidspunkt klager fikk 
kjennskap til vedtaket. Den mønehøyden som ble godkjent var 5,3 m.

I forvaltningslovens § 31 står det om oversittelse av klagefristen:
”Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

       Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

       Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år 
siden vedtaket ble truffet. 
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Kan så bestemmelsen i forvaltningslovens § 31 komme til anvendelse, slik at klagefristen 
kan forlenges? Etter saksbehandlers syn, fremkommer det ikke noe i klagen som skulle tilsi
at denne bestemmelsen skulle benyttes i denne saken. I tillegg har man vurdert det slik at en 
endring av tillatelsen vil medføre ulempe for tiltakshaver, jf. § 31 annet ledd.

Det innstilles derfor på at klagen avvises på grunn av at klagen er innsendt etter at 
klagefristen er utløpt.

Selv om det innstilles på at klagen avvises på grunn av at den er innlevert etter at 
klagefristen var utløpt, finner saksbehandler det rett å kommentere innholdet i klagen og 
merknadene til klagen, i tilfelle Planteknisk utvalg skulle velge å behandle klagen ved å vise 
til bestemmelsen i forvaltningslovens § 31.

1. Ulovlig oppstart av arbeidet?
Klager opplyser at ved henvendelse til seksjon byggesak 20.09.12 (altså 2 dager etter at 
klagen ble skrevet og 1 dag etter at klagen ble registrert inn i kommunen) ble det opplyst at 
de tegningene som ifølge brevet som innholdt vedtaket (datert 30.04.12) skulle vært innsendt 
før arbeidet kunne starte, ikke var mottatt. Her var det altså usikkerhet om hvilken dato 
denne henvendelsen til seksjon byggesak skjedde, så saksbehandler tok kontakt med klager 
på telefon den 10.10.12. Klager opplyste da at det må ha vært 20.08.12, ikke 20.09.12, han 
var i kontakt med seksjon byggesak for å få vite om tegningene var innsendt. Denne datoen 
stemmer med at de etterspurte tegningene ble mottatt i kommunen 22.08.12. 

Tiltakshaver skriver i sine merknader at de støpte grunnmuren i juni, og at de begynte med 
tømrerarbeidene i begynnelsen av august. Det er dermed klart at Kystbygg har iverksatt 
byggearbeid før vilkåret i oversendelsesbrevet av 30.04.12 om at ”Før arbeidet kan starte må 
det innsendes reviderte tegninger i samsvar med vedtak i PTU (Vinduene på loftet, 
østfasaden, inngår ikke i tillatelse).” var oppfylt.

2. Fordeler / ulemper.
Ett av kravene for å gi dispensasjon er at fordelene ved dispensasjonen skal være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 
19-2 annet ledd.

Planteknisk utvalg har vurdert fordeler og ulemper annerledes enn administrasjonen. Hvilke 
fordeler og ulemper som er vurdert fremkommer i vedtaket.

3. Ikke varslet om befaringen eller vedtaket.
Som det fremkommer innledningsvis under ”Saksbehandlers vurderinger”, sender ikke 
kommunen vedtak til naboer som i forbindelse med nabovarsel har krysset av for at man 
samtykker i tiltaket eller som ikke har sendt inn merknader til nabovarsel som er mottatt i 
rekommandert brev, innen angitt frist. Det samme gjelder varsel om befaring.

Når klager skriver om vedtak av 22.3.2012 som ble endret, så er det her ikke snakk om et 
vedtak, men rådmannens innstilling til vedtak som har denne datoen. Den samme 
misforståelsen fremkommer også i punkt 2 og 4 i klagen.

4. Bruksareal og høyde.
Det stemmer ikke at det ikke ble satt begrensninger for bruksareal og høyde. De godkjente 
tegningene viser hvor stort bruksarealet blir og hva som er maksimal høyde. Den møne-
høyden som fremkommer på tegningen er 5,3 m. 
Når det gjelder påstanden om at kommunen har gjort en feil ved ikke å vurdere klager som 
direkte berørt og dermed med fulle partsrettigheter i denne saken, er saksbehandler ikke 
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enig i at kommunen har gjort feil her. Når man har samtykket i et tiltak, er det kommunens 
rutiner at man ikke får videre varsling om vedtak m.v.

5. Dispensasjonen.
Det stemmer ikke at hvilke fordeler og hvilke ulemper som ligger til grunn for dispensasjonen
ikke er oppgitt. Fordelene er listet opp i vedtaket. Planteknisk utvalg har ikke funnet ulemper 
ved dispensasjonen. 
Etablert praksis er at det gis tillatelse til tiltak selv om det måtte medføre at en nabo eller 
gjenboer mister noe av sin utsikt. Slike forholdt teller erfaringsmessig lite ved behandling av 
søknader om tillatelse til tiltak. Planteknisk utvalg har i sitt vedtak ikke vektlagt det tapet av 
utsikt som klager får som følge av tiltaket. Når man velger å bosette seg i et regulert boligfelt, 
må man være forberedt på at naboer eller gjenboere får tillatelse til å bygge på eller utvide 
bygninger på sin eiendom, noe som kan medføre at man får redusert utsikt eller dårligere 
solforhold.
Et eventuelt verditap av egen eiendom som følge av bygging på annen eiendom, er et 
privatrettslig forhold som bygningsmyndighetene ikke blander seg inn i.

6. Hva klager hadde forestilt seg.
I klagen fremkommer det at klager hadde forestilt seg at garasjens høyde ikke ville bli slik 
den viste seg å bli. Når en bygning ifølge tegninger vedlagt nabovarselet blir 5,3 m høy 
(mønehøyde), og den blir liggende inntil en eksisterende mur som er ca. 1,5 meter høy, 
burde det være forholdsvis enkelt å måle hvor høyt mønet ville komme over denne muren og 
dermed i forhold til eget hus. 

7. Stansing av arbeidet.
Byggesakssjefen finner det ikke riktig ut fra de opplysningene som fremkommer i klagen å 
kreve stans i arbeidet. Klager er registrert som part i saken.

Mønehøyde.
De tegningene som var vedlagt søknaden som ble innvilget 17.04.12 viser en bygning med 
mønehøyde 5,3 m. Den bygningen som er oppført har Kystbygg AS målt til 5,33 m
mønehøyde. Dette ligger innenfor den feilmarginen som gjør at byggesakssjefen ikke vil 
forfølge dette avviket. Det var de samme tegningene som var vedlagt nabovarslene fra 
februar 2012. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at man vil behandle klagen 
selv om klagefristen er oversittet, med hjemmel i forvaltningslovens § 31.

Planteknisk utvalg har kommet til at klagen ikke inneholder nye og viktige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Bygget er oppført i samsvar med 
gitte tillatelser.

Klager gis ikke medhold. Vedtaket i sak PTU 057/12 den 17.04.12 opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

188352 Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Søknad om tillatelse og dispensasjon.

219905 Reg best Iglatjørnveien.pdf
219906 Reg plan Iglatjørnveien.pdf
215072 Tegning A3
242264 Revidert tegning
245361 Klage på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070
245362 Foto
248827 Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje gnr. 13 bnr. 1070
251864 Svar på klagevedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070
251865 Foto
252557 Svar på nabo klage garasje gnr. 13 bnr. 1070, Iglatjørnveien 15,
252559 SKMBT_C28412103013550.pdf
252560 Svar på Klage Iglatjørnveien 15.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.12.2010 Kystbygg AS Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje - gnr. 13 bnr. 1070

2 U 24.06.2011 Kystbygg AS

Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring 
av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam

5 I 26.01.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Opprettet tegning samt situasjonskart  gnr. 13 
bnr. 1070
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4 I 31.01.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ad byggesøknad garasje gnr. 13 bnr. 1070 -
Iglatjørnveien 15

6 I 08.02.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nytt nabovarsel og tegning - dobbel garasje gnr. 
13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

7 U 30.03.2012

Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS; 
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Varsel/informasjon om befaring

8 I 16.04.2012 Suthakaran Somalingam Alternative løsninger for oppføring av dobbel 
garasje gnr.13 bnr.1070, Iglatjørnveien-15

9 U 30.04.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av vedtak - Dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

10 X 30.04.2012 Godkjent situasjonskart

11 I 22.08.2012 Kystbygg AS Revidert tegning gnr. 13 bnr. 1070 - Ruben 
Somaligam / Suthakaran Somaligam

12 I 18.09.2012 Solveig og Roy Skåra Klage på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 
1070

15 I 10.10.2012 Kystbygg AS Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje gnr. 
13 bnr. 1070

14 U 10.10.2012

Bharathy og Suthakaran 
Somalingam; 
Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Mottatt klage.

16 I 27.10.2012 Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Svar på klagevedtak om dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070

17 I 30.10.2012 Kystbygg AS Svar på nabo klage garasje gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15,

Parter i saken:
            
TIL Bharathy og 

Suthakaran 
Somalingam

Iglatjørnveien 15 4370 EGERSUND

DKT Eiendom AS Postboks 313 4379 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND

Solveig og Roy Skåra Iglatjørnveien 17 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2012
Arkiv: :GBR-13/1070, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2739
Journalpostløpenr.:
11/23137

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
057/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Søknad om tillatelse og 
dispensasjon.
  
Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til å føre opp en garasje med grunnflate 49 m2 og dispensasjon fra 
bestemmelsen om maksimalt 35 m2 garasjer. Garasjen søkes plassert henholdsvis 0,7 m og 
1,0 m fra nabogrensene. Naboene har ved skriftlig erklæring akseptert denne plasseringen. 
Det anbefales at søknaden avslås ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med grunnflate 49 
m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, på gnr. 13, bnr. 
1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra arealbestemmelsen ikke 
kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart overstiger ulempene ut fra en samlet 
vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.

17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med 
grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, 
på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering.
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Fordeler:
- Tomten er stor nok
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.”

~ o ~

Votering:
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

PTU-057/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med 
grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, 
på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering.

Fordeler:
- Tomten er stor nok
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Kystbygg AS har på vegne av Bharathy og Suthakaran Somalingam søkt om tillatelse til tiltak 
etter plan- og bygningslovens § 20-1, samt søkt om dispensasjon fra bestemmelsene til 
reguleringsplan for Rundevoll gård m.m., § 5. Det søkes om en garasje med grunnflate 49 
m2, mens det i nevnte paragraf står at garasjens grunnflate ikke skal overstige 35 m2. I 
dispensasjonssøknaden står det videre at reguleringsplanen er fra 1974, og at kravene til 
garasje har endret seg siden den gang. Det oppgis videre i søknaden at det på denne 
eiendommen bor en husholdning med mange barn og voksne, og det er behov for 
lagerplass. Dette har man planlagt å ha i rom over garasjen.

Tilsendt tegning viser en garasje som har et areal på 8,1 m x 6,1 m = 49,4 m2.

For området gjelder reguleringsplan for Rundevoll gård m.m., stadfestet 08.01.74. Omsøkt 
areal er regulert til byggeområde for boliger.

Saksbehandlers vurderinger:
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For at det skal kunne gis dispensasjon fra en bestemmelse i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, kreves det ifølge den samme lovens § 19-2 at fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene ut fra en samlet vurdering. Dessuten kreves det at 
hensynene bak bestemmelsen eller hensynene til lovens formålsparagraf ikke blir vesentlig 
tilsidesatt.

En fordel ved å gi dispensasjon, er at tiltakshaver vil få en stor og romslig garasje, med god 
plass til 2 biler. Som ulempe nevnes at en slik dispensasjon vil kunne gi presedens for 
lignende saker i området, der andre vil bygge ny eller bygge på / til eksisterende garasje. Det 
er ikke ønskelig at man i boligområder får føre opp så store garasjer, noe de som vedtok 
planen i 1974 nok har vektlagt all den tid det er tatt med en bestemmelse om maksimal 
størrelse på garasjer på 35 m2.

I dispensasjonssøknaden vises det til at ”kravene til garasje har endret seg ” siden 1974. 
Saksbehandler er av den oppfatning at en garasje med grunnflate på 35 m2 bør være 
dekkende også i de tilfeller man ønsker en garasje for 2 personbiler. Det er ikke noen 
bestemmelse i reguleringsbestemmelsene som forbyr å ha loft på garasjen. Den eneste 
betingelsen er at garasjen får samme form som bolighuset.

Det faktum at det bor en familie med mange barn og voksne på eiendommen, kan ikke 
tillegges vekt. Ved behandling av dispensasjonssøknader kan man ikke med unntak av helt 
spesielle forhold ta hensyn til personlige forhold hos søkeren.

Ved å føre opp en garasje med grunnflate på 35 m2 og loft med lagerplass, burde 
tiltakshaver få dekket sitt behov både for garasje og lager.

Garasjen er søkt plassert henholdsvis 0,7 m og 1,0 m fra nabogrensene. De aktuelle 
naboene har skrevet under på en erklæring om at de godtar denne plasseringen av garasjen. 
Det kreves derfor ikke dispensasjon fra bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 29-4 om 
avstand til nabogrense.

Ifølge dispensasjonssøknaden har man tenkt rommet over garasjen til lager. På 
fasadetegningen mot øst er det vist 2 vinduer i tillegg til vindu i døren. Dersom det gis 
tillatelse til tiltaket, bør det påpekes at vinduene i loftsetasjen ikke inngår i tillatelsen.

Universell utforming:
Ikke krav i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av tiltakshaver 
Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en garasje med grunnflate 
49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal størrelse på garasjer, på gnr. 13, 
bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet til at dispensasjon fra 
arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi dispensasjon klart overstiger 
ulempene ut fra en samlet vurdering.
Fordeler:

Ulemper:

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
151550 Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny garasje - gnr. 13 bnr. 1070
151553 Dispensasjonssøknad gnr. 13 bnr. 170
212155 Erklæring vedr. avstand til nabogrense
215070 Gjenpart av nabovarsel m/tegning
215071 Situasjonskart
215072 Tegning A3
219905 Reg best Iglatjørnveien.pdf
219906 Reg plan Iglatjørnveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.12.2010 Kystbygg AS Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje - gnr. 13 bnr. 1070

2 U 24.06.2011 Kystbygg AS

Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring 
av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam

5 I 26.01.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Opprettet tegning samt situasjonskart  gnr. 13 
bnr. 1070

4 I 31.01.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ad byggesøknad garasje gnr. 13 bnr. 1070 -
Iglatjørnveien 15
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6 I 08.02.2012 Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nytt nabovarsel og tegning - dobbel garasje gnr. 
13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

7 U 30.03.2012

Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS; 
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Varsel/informasjon om befaring

8 I 16.04.2012 Suthakaran Somalingam Alternative løsninger for oppføring av dobbel 
garasje gnr.13 bnr.1070, Iglatjørnveien-15

9 U 30.04.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av vedtak - Dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

10 X 30.04.2012 Godkjent situasjonskart

Parter i saken:
            
TIL Bharathy og 

Suthakaran 
Somalingam

Iglatjørnveien 15 4370 EGERSUND

DKT Eiendom AS Postboks 313 4379 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND

Side 772 av 998



Side 773 av 998



Side 774 av 998



Side 775 av 998



Side 776 av 998



Side 777 av 998



Side 778 av 998



Side 779 av 998



Side 780 av 998



________________________________________________________________ 

Fra:  Oddmund Gravdal 
Sendt: 10.10.2012 
Til:  Magne Eikanger 
Kopi: 
Emne: SV: Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje 
________________________________________________________________ 

 Hallo Magne.

Forstod dette på byggherren i Iglatjørnveien 15 at naboen hadde klaget til kommunen nå.

Dette oppleves som svært spesielt ettersom han ikke valgte å klage da takstolene kom på og han var i 
dialog med oss og naboen.

Vi hadde mange samtaler med han, og vi var i kontakt med kommunen om di hadde fått inn noen klage for 
ca 1,5 mnd siden, da det ikke var kommet noe valgte vi å fortsette.

Først var garasjen søkt på 5,8m, og plassert mottatt veg, naboen ønsket å senke møne til 5,30m og snu 
garasjens møneretning, dette bøle gjort for å imøtekomme naboen.

Nabo i nr 19 mener at garasjen har forringet verdien av hans bolig med kr 200.000, og vi føler at det er det 
han nå ønsker å ha dekket tilbake. Kan han kreve det?

Byggherren er hjemme nå, jeg skal kjøre rett opp og ta disse målene sammen med han og så skanner jeg 
dem over sammen med noen bilder til deg senest i løpet av morgendagen.

Med vennlig hilsen
Oddmund Gravdal
Byggeleder
direkte: (+47) 51 49 00 28 
mobil: (+47) 951 32 217
e-mail: oddmund@kystbygg.com <mailto:oddmund@kystbygg.com>

Beskrivelse: Kystbygg logo stor jpg
Kystbygg AS, Hovlandsveien 70, N-4370 Egersund
Tel.: (+47) 51 49 00 28 - Fax.: (+47) 51 00 29
www.kystbygg.com <http://www.kystbygg.com/>

Fra: Magne Eikanger [mailto:magne.eikanger@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 10. oktober 2012 14:06
Til: Oddmund Gravdal
Emne: VS: Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje
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  _____  

Fra: Magne Eikanger 
Sendt: 10. oktober 2012 14:00
Til: 'oddmund@kystbygg.no'
Kopi: 'jarle.valle@eigersund.kommune'
Emne: Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje

Hei!

Det er kommet inn klage fra nabo i nr 17. Ett av ankepunktene er at garasjen er høyere enn det de hadde 
forventet.

I den forbindelse ønsker vi en kontrollmåling fra dere på mønehøyden på garasjen slik den er bygget. 
Målet ønskes i forhold til terrenget på nord- og østsiden av garasjen.

Vi ber også om å få tilsendt i posten en kopi av originaltegningen i full målestokk av garasjetegningen som 
ble godkjent i Miljøutvalget.

Mvh

Magne Eikanger

Eigersund kommune
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________________________________________________________________ 

Fra:  Oddmund Gravdal 
Sendt: 30.10.2012 
Til:  Magne Eikanger;suthakaran.somalingam@akersolutions.com 
Kopi: 
Emne: Svar på nabo klage garasje gnr 13 bnr 1070, iglatjørnveien 15, 
________________________________________________________________ 

 Hallo Magne.

Her kommer bilder og svar på klagen fra naboen i iglatjørnveien 17.

Som en kan se fra det første bildet er ikke utsikt redusert rett frem.

Men han har mistet utsikten inn i taket til Iglatjørnveien 15. 

Med vennlig hilsen
Oddmund Gravdal
Byggeleder
direkte: (+47) 51 49 00 28 
mobil: (+47) 951 32 217
e-mail: oddmund@kystbygg.com <mailto:oddmund@kystbygg.com>

Kystbygg logo stor jpg
Kystbygg AS, Varbergveien 19, N-4371 Egersund
Tel.: (+47) 51 49 00 28 
www.kystbygg.com <http://www.kystbygg.com/>

Fra: scan@kystbygg.com [mailto:scan@kystbygg.com] 
Sendt: 30. oktober 2012 14:56
Til: Oddmund Gravdal
Emne: Message from KMBT_C284
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Kystbygg AS
Hovlandsveien 70
4370 EGERSUND
Tlf: 51 49 00 28
Fax: 51 49 00 29
Epost: post@kystbygg.com
Svar brev på klage på oppført garasje i Igatjørnveien 15.
Dato: 22.10.12
Gnr: 13
Bnr: 1070
Bygg herre: Bharathy og Suthakaran Somalingam
Adresse: Iglatjørnveien 15 4370 Egersund

SAK: Naboklage på oppført garasje.

Nabo har sendt klage på den oppførte garasjen etter at den ble ferdigstilt, noe som vi 
føler er litt spesielt. Vi var i kontakt med naboen da sperrene ble montert, siden nabo 
da mente at garasjen ble høyere en han hadde sett for seg, og at han ønsket at hele 
taket helst ikke skulle hatt saltak pga utsikten sin fra hovedsakelig kjøkkenvinduet, 
men også litt fra stuevinduene. 

Dette ble diskutert mellom Kystbygg, vår kunde og klager. Vi gjorde nabo 
oppmerksom på at vist di ønsket å klage på tiltaket som di i søkeprosessen ikke hadde 
noe imot. (nabo har selv hjulpet byggherren med å tegne garasjen) da måtte sende 
dette skriftlig til Kommunen. Vi hadde mange dialoger og vi fikk en oppfatning om at 
nabo skulle tenke seg om di skulle klage.
Vi hørte ikke noe på ca 1,5 uker, og jeg var innom kommunen for å sjekke om det 
hadde kommet inn noe klage og siden det ikke hadde kommet noe antok vi at klage 
ikke lenger var aktuelt. 

Klager har i sit brev satt opp punkt som di mener er gjort feil og diverse, jeg vil her gi 
en redegjørelse i saken fra vår side:

1. Klager mener at det ikke er innsendt revidert tegning der di 2 vinduene i 
brystet mot kundens bolig er fjernet som i vedtaket før oppstart. Dette kan vi 
bekrefte at er levert og bevis for det kan fremskaffes om ønskelig.

2. Søknad har vert i systemet i nesten 3 år, og det har vert endringer underveis 
for å tilfredsstille di krav som har kommet fra kommunen. Den aller første 
søknaden var bygget 0,5m høyere og møne plassert andre vegen, det ville tatt 
mer utsikt fra naboen, og etter klagers ønske ble garasjen snudd og senket 
0,5m. Dette forslaget ble også revidert med at ark ble fjernet, og 2 vinduer i 
gavlvegg mot byggherre og 1 vindu mot klager ble fjernet. Det har vert 
befaringer med miljø utvalget, klager har vert informert om at dette var 
dispensasjon søknad, klager har hjulpet med tegninger, klager har signert 
erklæring på plasseringen mot seg. Byggherre og klager har hat god 
kommunikasjon gjennom søkeprosessen.

3. Det forelå ingen klage fra naboer, og i og med at omfanget ble redusert, med 
kvist og vinduer, regner jeg ikke med at kommunen sender info om 
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reduseringer til alle naboer, det er jo ikke en ulempe for naboene når kvister 
og vinduer forsvinner. Dersom noen naboer har skriftlig henvendt seg med 
ønske om kopi av alt i tiltaket, får di nok tilsendt slik info. Men her kan 
kanskje Kommunen svare for hva di har som praktisk.

4. Det stemmer at dette var en dispensasjons søknad. Vi har ingen tegning som 
viser at loftet er 1m høyt. Siden totalen på garasjen er 5,3m mønehøyd måtte 
da underetasjen vert ca 3,8m, det hadde ikke vert mulig. Dør og rapo for trapp 
i gavlen i 2 etasjen med utvendig trapp viser at det er dør inn her. Jeg har 
vanskeligheter med at tegning kan misforstås. Den totale høyden er det eneste 
som er avgjørende for bygget, og det kom det ingen anmerkninger på før 
sperrene skulle monteres ut. Og klagen kom når bygget stod ferdig, der er litt 
sent. Når det gjelder kommunens vurdering, kan ikke jeg se at noe feil er gjort 
her. Naboer er selv ansvarlig for hva di skriver under på i nabovarsler, det er 
ikke kommunens plikt å sjekke om alle naboer har forstått tegningene. En 
plikter selv å sette seg inn i tegninger før en setter signatur på dem.

5. Hadde det kommet en klage tidligere i prosessen, måtte kommunen vurdert 
klagen. Det kom det ikke og kommunen må se på hva di har godkjent tidligere 
og dette var også ute til vurdering i miljøutvalget og det ble samlet lagt inn 
som at det kunne gis tillatelse. Det er dessverre slik at ingen eier utsikt, så det 
bør ikke være et tema at det skal kompenseres et beløp for tapt utsikt eller 
verdi forringelse. Hadde det vert mulig kunne ingen hatt naboer. Det er sjelden 
at det kan bygges noe på en eiendom uten at det på en eller annen måte 
medfører tapt utsikt, tapt sol osv.

6. Når det gjelder høyde kan jeg ikke so mer en at 5,3m er 5,3m. Når det gjelder 
at møne høyde ikke skal være høyere en møne på boligen i nr 15, blir det 
vanskelig for meg å kommentere det, siden vi ikke har målt oss ut fra 
eksisterende bolig, siden det er garasjen vi har søkt om, som er bygget. Vist 
dere mener at garasjen burde vert 0,5m lavere, altså 4,8m. tror ikke jeg at det 
hadde hatt noen hensikt på utsikten, siden dere da ser inn i taket til nr 15. slik 
jeg kan se fra deres bilde nr 1 øverste bilde kommer garasjen på innsiden av 
valmen på boligen og dermed kan jeg ikke se at dere mister så mye mer utsikt 
en inn i taket til nr 15. Bilde nr 2 ser ut til å være tatt fra kjøkkenvinduet, her 
mister dere utsikten til terrassen til nr 15, horisont utsikten er ikke mistet, slik 
jeg kan se det.

7. Arbeidet var så å si ferdigstilt når klage kom, det mangler i utgangspunktet 
bare å sette inn døren til lager rommet på loftet, denne døren har vet forsinket 
og kom i uke 41, den er ikke montert. Jeg har ikke vert borti en slik sak, så jeg 
vet ikke hva veien videre blir. Kommunen må vel se på klage og vårt svar og 
saksbehandlingen og komme med en konklusjon.

Vår kunde har lagt ut nærmere 500.000,- inkl mva for garasjen slik den står i dag, inkl 
graving, betong og alt. Det har vert en lang prosess fra den spede plan til ferdig 
produkt, og det har kostet mye penger. Kunden vår har bygget den fordi han har hatt 
behov for plassen. Han har vert åpen og hatt en god dialog med oss som byggefirma 
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og naboen, garasjen er tilpasset mange ganger for å få en grei løsning. Det har vert 
befaring og garasjen har blitt godkjent og oppført.

Med vennlig hilsen
Kystbygg AS

______________________________
Oddmund Gravdal
Telefon: +47 951 32 217
E-post: oddmund@kystbygg.com
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-4/62, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/1747
Journalpostløpenr.:
12/29167

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
209/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
4 bnr. 62 - John Hadland, Æsan
  

Sammendrag:
John Hadland søker om dispensasjon for deling av grunneiendom til oppføring av fritidsbolig 
på eiendom gnr. 4 bnr. 62. Det planlagte tiltaket ligger på et område som er regulert til 
”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. Plankartets angivelse av tomter viser at det i det 
aktuelle området ikke er tatt høyde for at eiendommen kan deles, og at en skal følge 
tomteangivelsene i planen. Dersom deling hadde vært tillatt, ville dette fremgått av planen. 
Det må derfor søkes om dispensasjon for deling av eiendommen. 
Naboer er varslet om dispensasjonen og det foreligger nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Dersom 
Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon, avsluttes saken. Partene har klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling 
av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 til oppføring av ny fritidsbolig, nabomerknad fra Staten ved 
Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden, da hensynene bak 
reguleringsplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon ikke er ”klart 
større” enn ulempene.
Planteknisk utvalg anbefaler at denne typen saker må ses i en større sammenheng og
eventuelt løses gjennom en reguleringsendring hvor alle forhold belyses. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven § 12-4. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, 
Skadberg og Skadbergvågen m.m., vedtatt av kommunestyret 11.03.96. Eiendommen er i 
planen vist med formål ”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. 
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Plankartet:

Plankartets angivelse av tomter viser at det i det aktuelle området ikke er tatt høyde for at 
eiendommen kan deles, og at en skal følge tomteangivelsene i planen. Dersom deling hadde 
vært tillatt, ville dette fremgått av planen.  

Reguleringsbestemmelser:

§ 1 - Generelt
1.1
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 

- å sikre strandområdene langs nordsiden av nordre sund for allmenne 
friluftsinteresser. 

§ 2 – Område for hytter
2.2 
Innenfor hver av de markerte tomter/omriss av planlagte bygg kan det oppføres en hytte i 1. 
etasje.
2.7
Nye hytter skal ha parkeringsdekning på minst 1,5 p-plass pr. enhet. 

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 dispensajonssaker. 

Plan- og bygningsloven § 1-8 første og andre ledd – Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 
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Deler av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Den omsøkte 
parsellen er imidlertid ikke i strid med pbl. § 1-8 andre ledd ved at parsellen i følge 
kommunens kartløsning ligger ca. 115 meter fra sjøen.Det er derfor ikke nødvendig å søke 
om dispensasjon fra forbudet i § 1-8.

Tiltakshaver John Hadland ved Petter E. Seglem, har i skriv til Eigersund kommune
datert 18.08.12, anført følgende: 
På vegne av John Hadland, gnr. 4 bnr. 62, søkes der herved om dispensasjon fra 
reguleringsplanen ”Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadberg og 
Skadbergvågen m.m.”, dette vedr. deling, samt oppføring av ny fritidsbolig. 

Forhold som bør tale positivt for søknaden er:
- Tomten er stor (over 4000m2) og derfor egner seg bra for å dele i 2 enheter
- Fritidsboligen vil bli liggende i et allerede etablert fritidsboligmiljø
- Den nye fritidsboligen vil ikke komme i berøring med 100-metersgrensen mot sjøen.
- Tinglyst parkering vil kunne sikres ved eksisterende parkering på Hellvik.
- Tinglyst gangadkomst fra parkering til den nye fritidsboligen vil også være mulig. 

Med dette til grunn, ber vi om en positiv behandling av saken. 

Staten ved Direktoratet for naturforvaltning ved Fylkesmannen i Rogaland, har i skriv 
til Eigersund kommune datert 13.09.12, anført følgende:
Det sikra friluftsområde utgjør et stort område som binder sammen strandområdene med 
baklandet og tur- og sykkelveien mellom Egersund og Hellvik. I tillegg til å være et område 
for båtfolk og badende er det også velegnet for lengre turer og fiske. Statens eiendom omgir 
eiendommen som søkes fradelt og bebygd. Etter det vi kjenner til, er det en reguleringsplan 
av eldre dato for hytteområdet ved Æsand, men vi har ikke hatt tilgang til denne i 
sammenheng med denne saken. Offentlig strandsonepolitikk er skjerpet vesentlig etter dette. 
Vår vurdering er at en hytte på omsøkt fradelt parsell vil være landskapsmessig 
dominerende. Vi mener at tiltaket vil være landskapsmessig uheldig, føre til økt privatisering 
av strandsonen, og vil virke forstyrrende for allmennhetens bruk av området. Økt utbygging 
av strandsonen i dette området vil klart redusere verdien av området til bruk for allmennheten 
som friluftsområde. 

For øvrig viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Pbl. § 1-8 har byggeforbud, og 
pbl. § 1-6 sier at fradeling er et av tiltakene som er forbudt i 100-metersbeltet. 
”I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser” (pbl. § 1-8).

Dersom kommunen seinere er innstilt på å gi dispensasjon fra kommuneplanen etter pbl. § 
19, skal Fylkesmannen ha saken på vanlig måte til uttalelse som myndighetsorgan etter 
plan- og bygningsloven. 

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 den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og bygningslovens § 1. 
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Søker har blant annet begrunnet søknaden med at tinglyst parkering til eiendommen kan 
sikres samt tinglyst gangadkomst fra parkeringen til den nye fritidsboligen. Dette kan være
relevante fordeler som taler for en dispensasjon i den foreliggende saken. På den annen side 
er terskelen for å gi dispensasjon høy, og det må foretas en konkret helhetsvurdering om 
dispensasjon skal gis. 

Et bærende hensyn bak reguleringsplanene er demokratihensyn. Bestemmelsene er kommet 
til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
bestemmelser og planer. Reguleringsplanene 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 én dispensasjon fra 
plan. Det avgjørende er om hensynene bak bestemmelsen blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Kommunen forstår søkers begrunnelse om at eiendommen er velegnet for å dele i 2 enheter 
grunnet størrelsen på over 4000m2. Videre at fritidsboligen vil bli liggende i et område 
regulert til fritidsbebyggelse og som er vel etablert i område. 

På den annen side er disse forhold nøye vurdert ved vedtakelsen av planen i 1996. En 
dispensasjon vil i det foreliggende tilfelle ”vesentlig tilsidesette” de hensyn som ligger til 
grunn for den vedtatte reguleringsplanen. Det er også her tale om en relativt ny plan. En 
viser også til at formålet med reguleringsplanen etter § 1.1 er ”å sikre strandområdene langs 
nordsiden av nordre sund for allmenne friluftsinteresser”. 

En ser at tiltaket ikke kommer i konflikt med forbudet mot deling i 100-metersbeltet. Det betyr 
imidlertid ikke at det er fritt frem for deling ellers, særlig ikke i nær tilknytning til 
allmennhetens interesse i friluftsliv i 100-meterssonen. Det vises til at offentlig 
strandsonepolitikk er blitt skjerpet vesentlig de siste årene, noe som med stor vekt taler mot 
å gi dispensasjon i det foreliggende tilfellet. Som påpekt av nabo Staten ved Direktoratet for 
naturforvaltning, er området velegnet som rekreasjonsområde for båtfolk, badende, turfolk og 
fiskere. 

En dispensasjon i dette tilfellet ville også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre grunneiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å dele sine tomter til økt 
privatisering av områder nær knyttet til strandsonen. 

Videre vil det dersom det har kommet merknader fra naboer, kunne være en indikasjon på at 
en heller bør gå veien om en reguleringsendring fremfor å gi dispensasjon, se Plan- og 
bygningsrett, s. 207.

Side 804 av 998



5

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 gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på 
at bestemmelsene i reguleringsplanen er relativt nye og de følgene en dispensasjon kan ha 
for andre eiendommer i planen. Det er også vektlagt at det har kommet nabomerknader.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at PTU avslår søknaden. Det kan ikke gis dispensasjon fra 
reguleringsplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling av 
eiendom til oppføring av ny fritidsbolig må ses i en større sammenheng og eventuelt løses 
gjennom en eventuell reguleringsendring. 

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 ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra John Hadland om dispensasjon på 
eiendommen gnr. 4 bnr. 62 for deling av eiendommen til oppføring av ny fritidsbolig, 
nabomerknad fra Staten ved Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan 
med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon, da hensynene bak reguleringsplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og 
fordelene for dispensasjon er ”klart større” enn ulempene.

Før saken tas til behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. 

~ o ~
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 
19-2. 

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg

243689 Søknad om dispensasjon vedr. deling av tomt/oppføring av fritidsbolig gnr. 4 bnr. 62 
- John Hadland, Æsan

243690 Situasjonskart

244860 Uttale til nabovarsel for Gyarhamn-Æsan-Navarsanden 4 91 Eigersund -
Dispensasjon til eiendomsdeling 4 62 John Birger Hadland.DOC

254816 Reguleringsplan for Æsan m.m. 1
254817 Reguleringsplan for Æsan m.m. 2
254823 Reguleringsplan for Æsan m.m. bestemmelser
255747 Bestemmelser.PDF

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.08.2012 Petter E. Seglem
Søknad om dispensasjon vedr. deling av 
tomt/oppføring av fritidsbolig gnr. 4 bnr. 62 - John 
Hadland, Æsan

2 I 13.09.2012 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 -
John Hadland, Æsan

Parter i saken:
            
N Fylkesmannen i 

Rogaland
Postboks 59 4001

TIL John Hadland Humlestadgaten 18 4370 EGERSUND
SØK Petter E. Seglem 4370 EGERSUND
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Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: postmottak@fmro.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   Vår dato: 13.09.2012
Vår ref.: 2012/9100
Arkivnr.:  441

Eigersund kommune
Postboks 580
4379  Egersund

Uttale til nabovarsel for Gyarhamn-Æsan-Navarsanden gnr.4, bnr. 91 
Eigersund - Dispensasjon til eiendomsdeling på gnr.4, bnr. 62

Vi viser til nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) på gnr.4, bnr.62, Eigersund 
kommune, datert 30.08.12 og mottatt hos Fylkesmannen i Rogaland den 13.09.2012.

I varslet er det beskrevet at tiltaket gjelder fradeling av tomt for å gi plass til ny hytte på eiendom 
med grn.4 brn.62, Æsan. Eiendommen eies av John Birger Hadland, men tiltakshaver i søknaden er 
Petter E. Seglem.

Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er hjemmelshaver for det statlig sikra friluftsområdet 
med gnr.4, brn.91, Æsan, Eigersund kommune. Fylkesmannen i Rogaland representerer i dette 
tilfelle staten som grunneier. Vi uttaler oss på vegne av grunneier, Staten ved Direktoratet for 
naturforvaltning (jf. DN-håndbok 30-2011 Friluftsområder – offentlig sikring og forvaltning). 

Det sikra friluftsområde utgjør et stort område som binder sammen strandområdene med baklandet 
og tur- og sykkelveien mellom Egersund og Hellevik. I tilegg til å være et område for båtfolk og 
badende er det også velegnet for lengre turer og fiske. Statens eiendom omgir eiendommen som 
søkes fradelt og bebygd. Etter det vi kjenner til, er det en reguleringsplan av eldre dato for
hytteområdet ved Æsand, men vi har ikke hatt tilgang til denne i sammenheng med denne saken.  
Offentlig strandsonepolitikk er skjerpet vesentlig etter dette.  Vår vurdering er at en hytte på omsøkt 
fradelt parsell vil være landskapsmessig dominerende. Vi mener at tiltaket vil  være 
landskapsmessig uheldig, føre til økt privatisering av strandsonen, og vil virke forstyrrende for 
allmennhetens bruk av området. Økt utbygging av strandsonen i dette området vil klart redusere 
verdien av området til bruk for allmennheten som friluftsområde. 

For øvrig viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Pbl. §1- 8 har byggeforbud, og pbl. §
1-6 sier at fradeling er et av tiltakene som er forbudt i 100-metersbeltet. 

 I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser (pbl. §1-8)

Dersom kommunen seinere er innstilt på å gi dispensasjon fra kommuneplanen etter pbl. § 19, eller 
fra reguleringsplanen,  skal Fylkesmannen ha saken på vanlig måte til uttalelse som 
myndighetsorgan etter plan- og bygningsloven. 
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Når dispensasjonssaken oversendes Fylkesmannen til høring, må forholdet til overordnet plan være 
belyst  og det  må gå fram hvilke argument kommunen vil legge vekt på for å gi dispensasjon. En 
vurdering av konsekvensene i forhold til strandsonepolitikken av å gi dispensasjon, inkludert 
presedensen i forhold til andre saker, er også nødvendig å gi.

Med hilsen

Audun Steinnes  Randi Storhaug
Fung. ass.fylkesmiljøvernsjef rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur.

Saksbehandler: Randi Storhaug
Saksbehandler telefon: 51 56 89 29
E-post: randi.storhaug@fmro.no

Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-22/56, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1992
Journalpostløpenr.:
12/18108

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
210/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong.
  

Sammendrag:
Etter at byggesakssjefen 22.03.12 gav tillatelse til å bygge til fritidsboligen på gnr. 22, bnr. 
56, har Gunnar Mong klaget på dette vedtaket. Under saksbehandlingen av klagen ble det 
oppdaget en saksbehandlingsfeil som medførte at vedtaket av 22.03.12 ble opphevet og det 
ble fattet et nytt vedtak på delegert myndighet 26.06.12. Det er ikke kommet inn ny klage fra 
Gunnar Mong, men den tidligere innsendte klagen regnes som klage også på det nye 
vedtaket, jf. formulering i brev med vedtak av 26.06.12. Ettersom søknaden er innlevert i en 
periode da plandelen, men ikke byggdelen, av den nye plan- og bygningsloven var trådt i 
kraft, er lovhenvisningen i forbindelse med vedtak om tillatelse og dispensasjon ganske 
komplisert. I forbindelse med skriving av denne klagesaken ble det avdekket at de 
lovhenvisningene som var benyttet i vedtaket av 26.06.12 var uriktige. Byggesakssjefen fant 
det derfor rett å oppheve det delegerte vedtaket av 26.06.12 og fatte et nytt delegert vedtak 
datert 16.10.12. Det er ikke kommet inn ny klage fra Gunnar Mong, men den tidligere 
innsendte klagen regnes som klage også på det nye vedtaket, jf. formulering i brev med 
vedtak av 16.10.12. Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke 
inneholder noen nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over 
ble fattet. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget gir klager medhold, stopper klagen 
der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget ikke gir klager medhold, 
sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Gunnar Mong og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke er kommet nye og viktige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

18.05.10 behandlet Miljøutvalget søknaden om tillatelse til tiltak.

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (KRF).

M-071/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
 Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / 

kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

14.09.10 behandlet Miljøutvalget søknaden.

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt.

M-113/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
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- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte 

tegninger / kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er 
tatt med.

- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

18.01.11 behandlet Miljøutvalget en klage.

M-012/11 Vedtak:

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas 
til følge. Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens 
§ 33.

Vedtaket er enstemmig.

30.08.11 behandlet Miljøutvalget klagen på ny etter at Fylkesmannen hadde opphevet 
Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10.

M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.
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Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter vedtaket i Miljøutvalget 30.08.11 ble søknaden sendt på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland. I en uttalelse av 28.09.11 skriver Fylkesmannen at de ikke har vesentlige 
merknader til kommunens vurdering av saken.

22.03.12 fattet byggesakssjefen på delegert fullmakt vedtak om å gi tillatelse til tiltaket, i sak 
113/12. 

22.03.12 ble byggesakssjefens vedtak sendt ut til partene. 

Klage fra Gunnar Mong.
13.04.12 klaget Gunnar Mong på vedtaket. Klagen er registrert inn i kommunen 18.04.12.

I klagen skriver Mong bl.a.: ”Dette er ikke en ”fritidsbolig”. Bygget er formelt en nausthytte 
med de arealbegrensninger som gjelder i dette området.” Det står videre i klagen at klager 
ønsker avslag på søknaden om påbygging av nausthytta. Adgangen til ”Teinebukten” på 
sørsiden vil bli svært vanskelig. Det er dessuten den eneste atkomsten over land, ifølge 
klager. Han påpeker videre at dette er et LNF-område.

Tiltakshaver er gitt anledning til å uttale seg til klagen fra Gunner Mong. I en telefonsamtale 
med saksbehandler 22.06.12 opplyste tiltakshaver at han ikke vil komme med noen nye 
merknader til klagen fra Mong.

Saksbehandlingsfeil. Nytt vedtak.
Under saksbehandling av klagen ble det oppdaget at det var gjort en saksbehandlingsfeil i 
forbindelse med vedtaket om å gi tillatelse til tiltaket, sak BMD 113/12, den 22.03.12, 
ettersom dispensasjonen ikke var omtalt i vedtaket. Byggesakssjefens vedtak av 22.03.12, 
sak 133/12, ble derfor opphevet og erstattet med et nytt vedtak 26.06.12, sak 270/12. Da 
dette vedtaket ble sendt ut, ble klagerne gjort oppmerksom på at deres innsendte klager ville 
bli behandlet som klager på det nye vedtaket, men at det var anledning til å sende inn nye 
klager.

Det er ikke kommet inn ny klage fra Gunnar Mong, men den tidligere innsendte klagen 
regnes som klage også på det nye vedtaket, jf. formulering i brev med vedtak av 26.06.12.

Brev fra byggesakssjefen til Sveinung Oftedal 27.06.12.
I forbindelse med klagebehandlingen på vedtak fattet av byggesakssjefen 22.03.12, sak 
BMD 133/12, kom byggesakssjefen over opplysninger som muligens kunne være 
feilinformering av bygningsmyndighetene i forbindelse med innlevert søknad. Dett gjaldt 
størrelse på eksisterende bygning. I dette brevet beskrev vi disse forholdene og ba Oftedal å 
komme med en kommentar innen 01.08.12.
I brevet vises det først til at Oftedal i sitt tilsvar til den første klagen skrev bl.a.: ”Tilbygget ble 
oppført på hyttens nordside av tidligere eier.” I telefonsamtale med saksbehandler 27.06.12 
bekreftet tidligere eier Klaus Vikeså at dette tilbygget ble satt opp av ham. Ifølge kommunens 
eiendomsregister er Oftedal eier av denne eiendommen fra 18.01.06.
Deretter forsøker man å finne fram til ut fra tilsendte tegninger hvor stor bygningen er i dag. 
En kompliserende faktor her er det faktum at tilbygget på nordsiden av hytta i dag er 3,38 m 
x 1,47 m = 5,0 m2, mens tegningen viser et tilbygg som er ca. 2,9 m x 1,1 m = 3,2 m2. I 
telefonsamtale mellom saksbehandler og Oftedal 15.10.10, ble dette oppklart ved at Oftedal 
opplyste at han vil rive det eksisterende tilbygget på nordsiden av bygningen og erstatte det 
med et tilbygg som er 2,9 m x 1,1 m. Da holder man seg innenfor den rammen på 58,6 m2 for 
grunnflaten som fremkommer i vedtaket av 30.08.11, og som er videreført i seinere vedtak.
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I det samme brevet diskuteres også om BYA for båtnaustet er med i beregnet BYA.  
Byggesakssjefen ba samtidig Oftedal om opplysninger når det gjeldt bruken av loftsetasjen i 
båtnaustet som det ble gitt tillatelse til i 2006 og 2008. I reguleringsbestemmelsene for 
området står det følgende i punkt 2.2: ”I område H 10 er det kun den eksisterende bygningen 
i vest og bygningen som ligger i sjøkanten lengst nord-øst som kan benyttes som 
fritidsboliger. Den tredje bygningen kan kun benyttes som naust og følge bestemmelsene i 
punkt 3.” I punkt 3.3 står det: ”Det tillates ikke innredet rom for overnatting i disse 
bygningene.” I klagen fra Nikolaisen / Håland, datert 09.04.12, står det at loftsetasjen i 
båtnaustet er innredet / møblert og benyttes til overnatting. Byggesakssjefen ba om at 
Oftedal kommenterte denne påstanden fra klager ut over det som fremkommer i tilsvar til 
klagen datert 25.04.12. Det ble spurt om deler av båtnaustet er innredet for overnatting. 

Oftedals merknader til brevet fra byggesakssjefen.
I brev av 15.07.12 skriver Sveinung Oftedal at han opplever påstanden om at han muligens 
har feilinformert bygningsmyndighetene som svært ubehagelig. Oftedal har kontaktet 
advokat, men velger å komme med tilsvar selv. 
Oftedal viser til en formulering i brevet med vedtak av 21.03.12, om utsatt iversetting av 
vedtak. Han kan ikke se at klager har bedt om utsettende virkning. Som følge av dette har 
han igangsatt arbeidet i tilknytning til tiltaket. Oftedal skriver videre at han helt fra 
begynnelsen har gjort alt for å sikre riktig utfylling av søknad, og at riktig informasjon blir gitt. 
Oftedal beskriver så hvilke fagpersoner han har benyttet under utarbeidelsen av tegninger og 
søknadsdokumenter. Oftedal mener at all informasjon som er gitt er riktig, og opplyser videre 
at han gjennom flere år har forsøkt å svare på henvendelser og gjentatte klager etter beste 
evne. Han kan ikke se hva som det konkret er informert feil om ut fra kommunens brev av 
27.06.12. 
Oftedal skriver så om punkt 1 i kommunens brev. Han bekrefter at tilbygget er nevnt av ham i 
brev til kommunen 19.08.09, og at det er tidligere eier som har oppført dette tilbygget. 
Når det gjelder punkt 2 i kommunens brev, skriver Oftedal at han brukte fagpersoner til 
tegnearbeidet og søknadspapirene. Selv om tegningene viser et tilbygg som er ca. 2,7 m x 
1,1 m, opplyser Oftedal at tilbygget i dag er ca. 4-5 m2.
Når det gjelder punkt 3 i kommunens brev, skriver Oftedal at han ikke kjenner til beregning 
av utnyttelsesgrader. Han benyttet derfor fagpersoner til dette arbeidet. Han opplyser at 
båtnaustet i sin helhet står over sjøen, og at han derfor mener at det ikke skal regnes med i 
BYA for eiendommen. Oftedal opplyser videre at loftet på båtnaustet er et stort åpent rom, og 
at det ikke er innredet for overnatting. 
Oftedal avslutter med at han aldri har feilinformert bygningsmyndighetene.

Saksbehandlingsfeil. Nytt vedtak.
Ettersom søknaden er innlevert i en periode da plandelen, men ikke byggdelen, av den nye 
plan- og bygningsloven var trådt i kraft, er lovhenvisningen i forbindelse med vedtak om 
tillatelse og dispensasjon ganske komplisert. I forbindelse med skriving av denne klagesaken 
ble det avdekket at de lovhenvisningene som var benyttet i vedtaket av 26.06.12 var uriktige. 
Byggesakssjefen fant det derfor rett å oppheve det delegerte vedtaket av 26.06.12 og fatte et 
nytt delegert vedtak datert 16.10.12.

I brevet av 16.10.12 skrev byggesakssjefen bl.a.:
”De som har levert inn klager på følgende tidligere vedtak i denne saken: BMD 113/12 den 
22.03.12 og / eller BMD 270/12 den 26.06.12, trenger ikke å levere inn nye klager, da de 
allerede innleverte klagene vil bli behandlet i forhold til det vedtaket som nå sendes ut 
dersom vi ikke mottar beskjed om noe annet.”

Det er ikke kommet inn ny klage fra Gunnar Mong, men den tidligere innsendte klagen 
regnes som klage også på det nye vedtaket, jf. formulering i brev med vedtak av 16.10.12.

Saksbehandlers vurderinger:
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Klarer er som nabo part i saken og når en tar hensyn til postgangen, anses klagen som 
innsendt innen klagefristens utløp. Klagen tas derfor opp til behandling.

Påstanden om at det omsøkte tiltaket gjelder en nausthytte er etter saksbehandler syn ikke 
riktig. På gjeldende reguleringsplan er eiendommen regulert til nausthytte, men denne 
planen ble vedtatt 7 år etter at tillatelsen til oppføring avhytta ble gitt.

Når det gjelder atkomsten til ”Teinebukten” som ifølge klager blir svært vanskelig, så legger 
reguleringsplanen opp til at atkomsten til og fra hele det området som er regulert til 
friluftsområde land, skal skje via felles avkjørsel nord for gnr. 22, bnr. 56, samt fra sti som er 
regulert inn mellom Fv. 44 og de 3 nye fritidsboligtomtene. Det er ikke regulert inn noen sti 
over eiendommen til Sveinung Oftedal ned til Teinebukta. 

Påstanden fra klager om at tiltaket kommer på ”LNF-område” medfører ikke riktighet. 
Gjeldende reguleringsplan viser hele gnr. 22, bnr. 56 som byggeområde for fritidsboliger. 

Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder noen nye og riktige 
opplysninger som skulle tilsi at det vedtaket det klages over skulle gjøres om.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Gunnar Mong og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klager gis medhold ettersom det i klagen er kommet følgende nye og viktige 
opplysninger som tilsier at det vedtaket det klages over må oppheves.
1.
2.  
Vedtaket i sak BMD 417/12 av 16.10.12, oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens § 
20.
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Partene har klagerett på det nye vedtaket.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

184209
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny behandling

221472
Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne 
Berge, Sokndalsveien 917

222261 SKMBT_C45112032215061.pdf

225867
Erklæring om klage i sak 133/12, vedtaksdato 22.03.12 - tilbygg fritidsbolig gnr. 22
bnr. 56

235806
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

249412
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

120547 Reg.plan med bestemmelser 22-56.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.07.2009 Sveinung Oftedal
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, gnr. 22 
bnr. 56 - Sokndalsveien 917

2 I 21.07.2009
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Merknader til nabovarsel vedr. søknad om 
dispensasjon for oppføring av nybygg, gnr. 22 
bnr. 56

3 I 22.07.2009 Gunnar Mong
Klage ang. prosjektert nybygg til eksisterende 
nausthytte, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917

4 U 11.08.2009 Sveinung Oftedal
Foreløpig svar - Tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 
bnr. 56

5 I 19.08.2009 Sveinung Oftedal
Vedr. tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56 -
Sokndalsveien 917

7 U 07.05.2010

Åge Håland og Jane 
Nikolaisen; 
Sveinung Oftedal; 
Gunnar Mong

Varsel/informasjon om befaring

8 U 25.05.2010

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - søknad 
om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig

9 I 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til 
hytte gnr. 22 bnr. 56 i Nålaugvika,

11 U 23.09.2010 Sveinung Oftedal
Utsending av vedtak - Tilbygg til fritidsbolig, gnr. 
22 bnr. 56

12 X 23.09.2010 Godkjente tegninger og situasjonskart

13 I 28.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjon tilbygg hytte gnr. 22 bnr. 56 -
oversendt klage videresendt Eigersund 
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kommune

14 I 25.11.2010
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Klage på vedtak - Tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 
56

15 U 26.11.2010 Sveinung Oftedal
Innkommet klage oversendes for kommentar -
Tilbygg fritidsbolig

16 I 01.12.2010 Sveinung Oftedal
Kommentar til klage - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56

18 U 24.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak for avgjørelse - Tilbygg 
til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56

19 I 31.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan- og 
bygningsloven, gnr.22, bnr.56, Sokndalsveien 
917

20 I 13.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. klage på vedtak om oppføring av tilbygg på 
gnr.22 bnr.56, Sokndalsveien 917

21 I 30.06.2011 Sveinung Oftedal
Merknader til fylkesmannens vedtak av 
13.06.2011 vedrørende gnr.22 bnr.56 -
Sokndalsveien 917

23 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om Fylkesmannens uttalelse - Tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917

24 I 27.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til 
fritidsbolig på gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 
917

25 I 12.01.2012 Sveinung Oftedal
Spørsmål vedr. tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 
56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917

26 U 16.01.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Vedrørende byggetillatelse gnr. 22 bnr. 56

27 I 17.02.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Oversendelse av reviderte tegninger som viser 
eksisterende tilbygg/bod gnr. 22 bnr. 56

28 U 21.03.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917

29 X 22.03.2012 Godkjente tegninger

31 I 09.04.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage tilbygg fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56

30 U 10.04.2012 Åge Håland
Byggesak tilbygg fritidsbolig grn.22 bnr. 56-
Sveinung Oftedal

33 I 13.04.2012 Gunnar Mong
Erklæring om klage i sak 133/12, vedtaksdato 
22.03.12 - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56

32 U 18.04.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917

34 I 25.04.2012 Sveinung Oftedal
Kommentarer til innkommet klage vedr. tilbygg 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917

35 U 22.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Anledning til å kommentere innkommet klage.

38 U 26.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

39 U 27.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Mulig feilinformering av bygningsmyndighetene.

40 I 14.07.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage oppføring tilbygg fritidsbolig 
gnr. 22 bnr. 56
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42 I 15.07.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - merknad til 
klage

41 U 26.07.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Innkommet klage.

43 I 14.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klagebehandling gnr. 22 bnr. 56 
- Sokndalsveien 917

44 U 16.10.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

45 I 06.11.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage gnr. 22 bnr. 56, dispenssjon 
for tilbygg

46 I 20.11.2012 Sveinung Oftedal Vedr. byggesak i Nålaugvika - klage

Parter i saken:
            

Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Svein-Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 EGERSUND

TIL Sveinung Oftedal Gosenstubben 7 4041 HAFRSFJORD
Tore Mong Granatveien 9 4070 RANDABERG
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.07.2011
Arkiv: :GBR-22/56, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1992
Journalpostløpenr.:
11/20548

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
145/11 Miljøutvalget 30.08.2011

Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny 
behandling
  
Sammendrag:
Miljøutvalget gav den 14.09.10 (sak 113/10) dispensasjon fra § 2.2 i gjeldende
reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2, og godkjente oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr. 
22, bnr. 56.

Vedtaket ble påklaget av eier av gnr. 22, bnr. 85 (Åge Håland og Jane Nikolaisen) i skriv av
12.10.10. Miljøutvalget behandlet klagen i møte den 18.01.11 (sak 012/11), og opprettholdt
her sitt vedtak av 14.09.10. Klagen ble oversendt Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Fylkesmannen i Rogaland har i vedtak av 13.06.11 opphevet Miljøutvalgets vedtak av 
14.09.10, og saken legges derfor frem for ny behandling. Fylkesmannen i Rogaland har 
opphevet Miljøutvalgets vedtak på grunn av at de ikke kan se at kommunen har vist at 
vilkårene for å innvilge dispensasjon foreligger i denne saken, og at begrunnelsen for 
dispensasjonsvedtaket ikke kan anses å være relevante i forhold til hensyn bestemmelsen er 
satt til å ivareta.

Naboer er varslet om tiltaket/dispensasjoner og det er innkommet merknad fra følgende naboer:
- Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier av gnr. 22, bnr. 85
- Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9

Omsøkte tiltak behandles etter ny plandel i ny plan- og bygningslov, men etter gammel
byggesaksdel. Dette da søknaden er innkommet før 01.07.10.

Saksgang:
Søknaden legges frem for ny behandling i Miljøutvalget. Alle sakens parter har klageadgang 
på det vedtak som fattes. Miljøutvalget avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en konkret vurdering
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Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr.
plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i reguleringsbestemmelsene 
overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, bnr. 92 
har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor tilbygg 
som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, 
jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, 
bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
MILJØUTVALGETS BEHANDLING AV NABOKLAGE DEN 18.01.11 (SAK 012/11)
Møtebehandling - Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-012/11 Vedtak:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var
kjente ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens § 33.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
MILJØUTVALGETS BEHANDLING DEN 14.09.10 (SAK 113/10)
Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2010:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en konkret vurdering
funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr.
plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

……………………
……………………

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger /
kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

14.09.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Følgende begrunnelser oppgis:
1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes”

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt.

M-113/10 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
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en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte
tegninger / kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er
tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.
MILJØUTVALGETS BEHANDLING DEN 18.05.10 (SAK 071/10):
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, men finner etter en konkret 
vurdering at det ikke kan anbefales at det gis dispensasjon som omsøkt. Dette da en ikke 
kan se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. vilkår for å gi
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19.

Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av terrasse avslås
derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19 og 70.2.

18.05.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
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- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor tilbygg 
som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (KRF).

M-071/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger /
kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

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 eiendommen gjelder reguleringsplan for Fritidsbebebyggelse Nålaugvika, vedtatt av
kommunestyret 17.06.02. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder -
Fritidsbebyggelse. Omsøkte eiendom ligger innenfor området H10 i reguleringsplanen.

Aktuell reguleringsbestemmelse, § 2.2 (utdrag):
I områdene H6, H7, H8, H10 *), H11 og H12 tillates oppført nausthytter, dvs. fritidsboliger
plassert i strandkanten med utseende som naust og der det om ønskelig kan legges
naust/båthus inn i bygningskroppen. Nausthyttene tillates oppført i inntil 1 etasje, samt
loft/hems.
Mønehøyde målt fra middels vannstand må ikke overstige 7,0 meter.
Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 34° og 45°.
Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal ikke overstige BYA=40%.
Maksimal grunnflate fastsettes til 50 m2.
*) I område H10 er det kun den eksisterende bygningen i vest og bygningen som ligger i
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sjøkanten lengst nord-øst som kan benyttes som fritidsboliger.

Annet aktuelt lovverk, Plan- og bygningsloven
§ 19.2 - Dispensasjonsvedtaket (utdrag):
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.

§ 70.2, vedrørende avstand til nabogrense:
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første
ledd eller i nabogrense

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkte tiltak (tilbygget) er avhengig av dispensasjon fra § 2.2 i gjeldende
reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense. Omsøkte tilbygg medfører en 
grunnflate ca. 58,6 m2, mens § 2.2 i reguleringsbestemmelsene åpner for en grunnflate på 
maks 50 m2. Tilbygget er søkt oppført 1 meter fra nabogrensen mot gnr. 22, bnr. 9.

I vedtak av 13.06.11, hvor Fylkesmannen i Rogaland opphever kommunens vedtak av 
14.09.10, er det anført følgende:
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Tiltakshaver har etter at vedtaket ble opphevet, levert følgende skriv til kommunen, mottatt 
her den 01.07.11:
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Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune skriver følgende i samordnet
uttalelse av 08.06.10:

Fylkesmannen og fylkeskommunen har en avtale om behandling av kommunale plansaker. I
denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra fylkeskommunen.

Kommunen har gjennomført en grundig vurdering av saken. Fylkesmannen har ikke
vesentlige merknader til den vurdering som er gjort i administrasjonen og i miljøutvalget.
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Tiltakshaver har begrunnet søknad om dispensasjon med følgende, i skriv datert 10.07.09:

I merknad datert 21.07.09, fra eier av gnr. 22, bnr. 85, er det anført følgende:
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I merknad datert 22.07.09, fra eier av gnr. 22, bnr. 9, er det anført følgende:

Jeg var opprinnelig positiv innstilt til nybygget, men når jeg nå ser konsekvensene av
utbyggingen, må jeg dessverre gå i mot at prosjektet blir realisert, av følgende grunner:

1) Nå viser tegningene et tilbygg på 2. etasjer og en utvidelse av terrassen. Dessuten er
det et påbygg på vestsiden mot gangvegen som ikke er vist på tegninger. Byggeår for
meg ukjent. Skissen jeg fikk tilsendt viste påbygg på 1 etasje.

2) Teinebukten på sørsiden av 22/56 vil bli vanskelig tilgjengelig for publikum (såkalt
privatisering i et LNF-område). Dessuten vil eiendommen bak – 22/85 – miste mye av
utsikten til innenfor moloen.

3) Gnr. 22, bnr. 56 er pr. definisjon nausthytte med maks grunnflate 50 m2. Med
omsøkte påbygg og eksisterende vil grunnflaten overstige 60 m2.

4) Fritidsboligene 22/84 og 22/85 er ikke nausthytter (se reguleringsbestemmelsene
knyttet til reguleringsplanen for Nålaugviken)

Tiltakshaver har følgende kommentarer til innkomne merknader, i skriv av 19.08.09:
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Rådmannens vurderinger:
Fylkesmannen i Rogaland har i vedtak av 13.06.11 opphevet Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10, 
med bakgrunn i at de ikke kan se at kommunen har vist at vilkårene for å innvilge dispensasjon 
foreligger i denne saken, og at begrunnelsen for dispensasjonsvedtaket ikke kan anses å være 
relevante i forhold til hensyn bestemmelsen er satt til å ivareta. Fylkesmannen i Rogaland ber i 
samme vedtak om at kommunen tar saken opp til ny vurdering.

Rådmannen mener at tiltaket ikke bør godkjennes som omsøkt. jfr. Rådmannens vurderinger
i saksfremlegg til sak 071/10 som ble behandlet av Miljøutvalget den 18.05.10. I nevnte
saksframlegg fremgikk det blant annet følgende:

Kommunen ønsker å være svært restriktiv med å gi dispensasjoner innenfor 100-meters
beltet til sjø, i tråd med statlige retningslinjer. Men det er riktig som søker skriver at det er gitt
flere andre dispensasjoner i området. Slik Rådmannen vurderer det, er dette det eneste som
taler for at det skal gis dispensasjon i denne konkrete saken.

Rådmannen finner ikke at denne søknad og tidligere godkjenninger automatisk kan
likebehandles. Dette begrunnes blant annet med følgende:

- Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19.
- Det er innkommet merknad fra 2 naboer. Merknadene fokuserer i stor grad på at tiltaket
vil kunne virke privatiserende for allmennheten. Kommunen ønsker å være restriktive
med å gi dispensasjoner innenfor 100-metersbeletet til sjø. Omsøkte fritidsbolig ligger
ca. 8 meter fra sjøkanten.

For Rådmannens øvrige vurderinger i forbindelse med søknaden henvises det til tidligere 
saksfremlegg og vedlegg.

Med bakgrunn i at Miljøutvalget i møte den 18.05.10 (sak 071/10) anbefalte at det gis 
dispensasjon som omsøkt, og deretter ga dispensasjon og godkjente tiltaket i møte den 
14.09.10 (sak 113/10), finner Rådmannen å måtte legge frem saken med en positiv 
innstilling. Saken legges frem med den begrunnelsen for dispensasjon som tiltakshaver har 
anført i sitt skriv av 10.07.09.

Universell utforming:
Universell utforming er ikke aktuelt tema i denne saken fordi at det ikke er anledning til å
stille krav om universell utforming ifm. oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, men finner etter en konkret 
vurdering at det ikke kan anbefales at det gis dispensasjon som omsøkt. Dette da en ikke 
kan se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. vilkår for å gi
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19.

Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av terrasse avslås
derfor. Side 836 av 998



Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19 og 70.2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

183460
Merknader til fylkesmannens vedtak av 13.06.2011 vedrørende gnr.22 bnr.56 -
Sokndalsveien 917

181277 Vedr. klage på vedtak om oppføring av tilbygg på gnr.22 bnr.56, Sokndalsveien 917

149532
Klage på Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 
gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917

148974 Kommentar til klage - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56
147363 Klage på vedtak - Tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56

127302
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917

126077 Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til hytte gnr. 22 bnr. 56 i Nålaugvika,

119855
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917

81353 Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917
81354 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
81355 Dispensasjon
81358 Situasjonskart
84564 Situasjonskart
81360 Fasade tegning
81359 Plan tegning
84562 Vedr. tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917

81517
Merknader til nabovarsel vedr. søknad om dispensasjon for oppføring av nybygg, 
gnr. 22 bnr. 56

81567
Klage ang. prosjektert nybygg til eksisterende nausthytte, gnr. 22 bnr. 56 -
Sokndalsveien 917

84565 Kopi av erklæring vedr. avstand til nabogrensen, datert 25.12.08
84567 Kopi av erklæring, datert 24.02.95
81356 Erklæring vedr. avstand til nabogrensen
84566 Foto
84568 Kart
84563 Kopi av brev, datert 24.11.2008
120547 Reg.plan med bestemmelser 22-56.pdf

Parter i saken:
            

Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
TIL Sveinung Oftedal Gosenstubben 7 4041 HAFRSFJORD

Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Sveinung Oftedal og Anne Berge

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/9448 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 21.03.2012

Saksbehandler: Marita Gullestad Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: marita.gullestad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal 13,9 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9
Søknaden er behandlet av Miljøutvalget  i møte den 13.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
133/12 Byggesakssjefen delegert 22.03.2012

Miljøutvalgets vedtak av 13.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:
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 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6m2. Før midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 m2. 
3. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
4. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
6. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Nålaugvika.
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden og godkjente tegninger.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Sveinung Oftedal

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/18383 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 26.06.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93. Søknaden gjelder oppføring 
av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal 13,9 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9
Søknaden er behandlet av Miljøutvalget i møte den 30.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
I forbindelse med saksbehandling av klager som er kommet inn på vedtak fattet av byggesaks-
sjefen på delegert fullmakt i sak 133/12, den 22.03.12, er det oppdaget saksbehandlingsfeil 
ettersom dispensasjon ikke er omtalt i vedtaket. Ifølge forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav 
c kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må 
anses som ugyldig. Denne bestemmelsen benyttes for å oppheve vedtaket i sak 133/12 og fatte 
et nytt vedtak.

Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
270/12 Byggesakssjefen delegert 26.06.2012

Merknadene fra Åge Håland og Jane Nikolaisen til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i
2009 går bl.a. på 

 Et lite tilbygg er ikke med på tegningene.
 Et tilbygg vil virke svært privatiserende på badevika.
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 De store fritidsboligene som det refereres til i dispensasjonssøknaden ligger ikke ved 
sjøen.

Merknadene fra Gunnar Mong til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 2009 går bl.a. på 
 Tilbygget er 2 etasjer.
 Vanskelig tilgang til Teinebukta.
 Andre eiendommer vil miste deler av utsikten.
 Omsøkt eiendom er egentlig en nausthytte.

Tiltakshaver har ved brev av 19.08.09 kommentert nabomerknadene.

Miljøutvalgets vedtak av 30.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 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.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

Etter at Miljøutvalget fattet sitt vedtak i sak 145/11 med anbefaling om dispensasjon har 
søknaden vært på høring hos Fylkesmannen i Rogaland som 28.09.11 skrev at de ikke 
hadde vesentlige merknader til kommunens vurdering av saken. Side 847 av 998



Plan – og bygningsloven 1985 § 7 ga mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og 
planer dersom det foreå særlige grunner / kriteriene var oppfylt. Det må 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.

Miljøutvalget besluttet i møte den 15.06.10 å delegere dispensasjonsmyndighet til
rådmannen.

Det vises til miljøutvalgets vedtak M-088/10:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til
plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 
01.07.2012.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjons.
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 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 7 dispenseres det fra regulerings-
bestemmelsenes § 2.2 om maksimal grunnflate og fra plan- og bygningsloven 1985 § 70.2 
vedrørende avstand til nabogrense, og tiltaket godkjennes som omsøkt. 
Byggesakssjefen har nøye vurdert søknaden fra Sveinung Oftedal om dispensasjon fra 
størrelsen på grunnflaten på bygningen og avstand til nabogrense på gnr. 22, bnr. 56 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 
Dispensasjonene gis på grunnlag av følgende særlige grunner:

 Bestemmelsen om maksimal % BYA overskrides ikke. 
 Det er flere større fritidsboliger i området.
 Det er ikke noen bygninger nær den grensen der det gis dispensasjon fra 

avstandsbestemmelsen.
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet til 
bygget da bygget oppføres i samsvar med tekniske byggeforskrifter.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden datert 10.07.09 på følgende vilkår:

1. Vedtaket i sak BMD 133/12, datert 22.03.12, oppheves.
2. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
3. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6 m2. Før midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 
m2. 

4. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
5. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
6. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
7. 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.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 7 og 93-95, jf. 
forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c, og reguleringsplan for Nålaugvika.

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.

Det er kommet inn to klager på det vedtaket som nå oppheves. De som har sendt inn disse 
klagene trenger ikke å sende inn nye klager på det nye vedtaket. De mottatte klagene vil bli 
behandlet som klager på det nye vedtaket. Det er anledning til å sende inn nye klager 
dersom man ønsker det.

Ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan er oversendt tidligere, og disse 
dokumentene ansees som gyldige selv om det er gjort endringer i vedtaket.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Kopi til:
Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 EGERSUND
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Svein-Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 EGERSUND
Tore Mong Granatveien 9 4070 RANDABERG
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Sveinung Oftedal

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/26679 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 16.10.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

Saken gjelder:
Vi viser til byggesakssjefens delegerte vedtak i sak BMD 270/12 den 26.06.12, der tidligere 
vedtak ble opphevet som følge av at dispensasjon ikke var omtalt i saken / vedtaket. I det nye 
vedtaket var dispensasjonen omtalt, men den var behandlet i forhold til den tidligere plan- og 
bygningsloven (1985).  Søknaden om tillatelse til tiltak er datert 10.07.2010. Dispensasjonene
skal behandles etter plandelen i plan- og bygningsloven. Plandelen i den nye plan- og 
bygningsloven trådte i kraft 01.07.2010, altså 10 dager før søknaden ble innlevert. 
Dispensasjonen skulle derfor vært behandlet i forhold til nå gjeldende plan- og bygningslov. Selve 
byggesaken skal behandles etter tidligere plan- og bygningslov fra 1985.

Denne feilen ville kunne ført til at Fylkesmannen ville opphevet vedtaket pga saksbehandlingsfeil. 

Saksbehandler har i dag vært i kontakt med jurist hos Fylkesmannen i Rogaland som har opplyst 
at saken må behandles etter både tidligere og nå gjeldende plan- og bygningslov ettersom 
søknaden er innlevert i den perioden fra 01.07.2009 til 01.07.2010 da kun deler av den nye plan-
og bygningsloven var gjort gjeldende.

Byggesakssjefen ser seg derfor - på grunnlag av opplysningene fra Fylkesmannen i Rogaland -
nødt til å oppheve også vedtaket av 26.06.2012 og fatte et nytt vedtak der dispensasjonene
behandles etter den nå gjeldende plan- og bygningsloven. Ifølge forvaltningslovens § 35 første 
ledd bokstav c kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 
vedtaket må anses som ugyldig. Denne bestemmelsen benyttes for å oppheve vedtaket i sak 
270/12 og fatte et nytt vedtak.

Byggesakssjefen beklager sterkt at denne feilen er gjort.

Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93. Søknaden gjelder oppføring 
av tilbygg til fritidsbolig. Tilbygget har et bebygd areal på 9,2 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9Side 850 av 998



Søknaden er behandlet av Miljøutvalget i møte den 30.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
417/12 Byggesakssjefen delegert 16.10.2012

Merknadene fra Åge Håland og Jane Nikolaisen til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 
2009 går bl.a. på 

 Et lite tilbygg er ikke med på tegningene.
 Et tilbygg vil virke svært privatiserende på badevika.
 De store fritidsboligene som det refereres til i dispensasjonssøknaden ligger ikke ved 

sjøen.

Merknadene fra Gunnar Mong til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 2009 går bl.a. på 
 Tilbygget er 2 etasjer.
 Vanskelig tilgang til Teinebukta.
 Andre eiendommer vil miste deler av utsikten.
 Omsøkt eiendom er egentlig en nausthytte.

Tiltakshaver har ved brev av 19.08.09 kommentert nabomerknadene.

Miljøutvalgets vedtak av 30.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.
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Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 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.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

Etter at Miljøutvalget fattet sitt vedtak i sak 145/11 med anbefaling om dispensasjon har
søknaden vært på høring hos Fylkesmannen i Rogaland som 28.09.11 skrev at de ikke 
hadde vesentlige merknader til kommunens vurdering av saken. 

Plan – og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven dersom hensynene bak formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsene det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon, dessuten skal fordelene ved å gi en dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Miljøutvalget besluttet i møte den 15.06.10 å delegere dispensasjonsmyndighet til
rådmannen.

Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:
Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjons.
3. Klagesaker behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt.1 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Byggesakssjefen har nøye vurdert søknaden fra Sveinung Oftedal om dispensasjon fra 
størrelsen på grunnflaten på bygningen og avstand til nabogrense på gnr. 22, bnr. 56 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra regulerings-
bestemmelsenes § 2.2 om maksimal grunnflate og fra plan- og bygningsloven 1985 § 70-2
vedrørende avstand til nabogrense, og tiltaket godkjennes som omsøkt. Dispensasjonene vil 
ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller de bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
Som fordeler oppgis:

a. Bestemmelsen om maksimal % BYA overskrides ikke. 
b. Det er flere større fritidsboliger i området.
c. Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.Side 852 av 998



d. Det er ikke noen bygninger nær den grensen der det gis dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen.

Som ulemper oppgis:
a) Utbyggingen kan virke noe privatiserende på deler av friluftsområdet.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet til 
bygget da bygget oppføres i samsvar med tekniske byggeforskrifter.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden, datert 10.07.09, med dispensasjon, på følgende 
vilkår:

1. Vedtaket i sak BMD 270/12, datert 26.06.12, oppheves.
2. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
3. Når det gjelder dispensasjonene, vises det til ovenstående.
4. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6 m2. Før midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 
m2. 

5. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
6. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
7. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
8. 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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95 (byggesaken), jf. 
plan- og bygningsloven 2008 § 19-2 (dispensasjonene), jf. forvaltningslovens § 35 første ledd 
bokstav c, og reguleringsplan for Nålaugvika.

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.

De som har levert inn klager på følgende tidligere vedtak i denne saken; BMD 113/12 den 
22.03.12 og / eller BMD 270/12 den 26.06.12, trenger ikke å levere inn nye klager, da de 
allerede innleverte klagene vil bli behandlet i forhold til det vedtaket som nå sendes ut 
dersom vi ikke mottar beskjed om noe annet.

Ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan er oversendt tidligere, og disse 
dokumentene er gyldige selv om det er gjort endringer i vedtaket.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Side 853 av 998



- 5 -

Kopi til:
Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 Egersund
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 Egersund
Svein Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 Egersund
Tore Mong Granatveien 9 4070 Randaberg
Åge Håland og Jane Nikolaisen Bruraberget 6 4330 Ålgård
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-22/56, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1992
Journalpostløpenr.:
12/18367

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
211/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen 
og Åge Håland.
  

Sammendrag:
Etter at byggesakssjefen 22.03.12 gav tillatelse til å bygge til fritidsboligen på gnr. 22, bnr. 
56, har Jane Nikolaisen og Åge Håland klaget på dette vedtaket. Under saksbehandlingen av 
klagen ble det oppdaget en saksbehandlingsfeil som medførte at vedtaket av 22.03.12 ble 
opphevet og det ble fattet et nytt vedtak på delegert myndighet 26.06.12. Det er kommet inn 
ny klage fra de samme klagerne. Ettersom søknaden er innlevert i en periode da plandelen, 
men ikke byggdelen, av den nye plan- og bygningsloven var trådt i kraft, er lovhenvisningen i 
forbindelse med vedtak om tillatelse og dispensasjon ganske komplisert. I forbindelse med 
skriving av denne klagesaken ble det avdekket at de lovhenvisningene som var benyttet i 
vedtaket av 26.06.12 var uriktige. Byggesakssjefen fant det derfor rett å oppheve det 
delegerte vedtaket av 26.06.12 og fatte et nytt delegert vedtak datert 16.10.12. Det er 
kommet en klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland når det gjelder vedtaket av 16.10.12. 
Det anbefales at klagerne ikke gis medhold ettersom klagene ikke inneholder noen nye og 
viktige opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget gir klagerne medhold, stopper 
klagen der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget ikke gir klagerne
medhold, sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jane Nikolaisen og Åge Håland datert 
06.11.12 og tidligere innleverte klager, samt tilsvarene fra Sveinung Oftedal, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagerne ikke gis medhold ettersom det i klagene ikke er 
kommet nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet.
Vedtaket i sak BMD 417/12, datert 16.10.12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
18.05.10 behandlet Miljøutvalget søknaden om tillatelse til tiltak.

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (KRF).

M-071/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
 Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / 

kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

14.09.10 behandlet Miljøutvalget søknaden.

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt.

M-113/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
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- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte 

tegninger / kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er 
tatt med.

- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

18.01.11 behandlet Miljøutvalget en klage.

M-012/11 Vedtak:

Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var 
kjente ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas 
til følge. Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens 
§ 33.

Vedtaket er enstemmig.

30.08.11 behandlet Miljøutvalget klagen på ny etter at Fylkesmannen hadde opphevet 
Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 pga. at det i saken ikke i tilstrekkelig grad var foretatt en 
avveining av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter vedtaket i Miljøutvalget 30.08.11 ble søknaden sendt på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland. I en uttalelse av 28.09.11 skriver Fylkesmannen at de ikke har vesentlige 
merknader til kommunens vurdering av saken.

22.03.12 fattet byggesakssjefen på delegert fullmakt vedtak om å gi tillatelse til tiltaket, i sak 
BMD 113/12. 

22.03.12 ble byggesakssjefens vedtak sendt ut til partene. 

Klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland, 09.04.12.
09.04.12 klaget Jane Nikolaisen og Åge Håland på vedtaket. De skriver at byggesakssjefens
vedtak ønskes opphevet. Tilbygget til fritidsboligen vil i egenskap av størrelse og plassering 
privatisere tilgrensende badevik, ifølge klagerne. De redegjør innledningsvis for den 
foregående saksgangen. Klagerne stiller seg uforstående til at en sak som har blitt behandlet 
og avsluttet med endelig og upåklagelig vedtak fra Fylkesmannen likevel kan påklages. 
Klagerne viser også til sin opprinnelige klage, da hele saken må sees i sammenheng.

Klagerne viser til Fylkesmannens begrunnelse for oppheving av vedtaket, samt til at søker 
har oversendt ”reviderte tegninger” som ifølge klagerne er lite forskjellige fra de tidligere 
tegningene. Klagerne kommenterer også det som de oppfatter som Miljøutvalgets vedtak av 
22.03.12, men som er vedtak fattet av byggesakssjefen på delegert myndighet, der det står 
at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Klagerne skriver videre at det er regulert et friområde mellom hyttene og videre langs 
sjøkanten. Dersom det blir gitt dispensasjon for et tilbygg som omsøkt og som er plassert 
nærmest i grensen til dette friområdet, vil flere barnefamilier i området og allmennheten 
ifølge klagerne vanskelig kunne benytte badevika. De vil føle det som en privatisering av vika 
da de må gå svært nær søkers nye terrasse for å komme forbi. Eneste atkomst til badevika 
er ifølge klagerne ved siden av Oftedal sin eiendom. For dem som har små barn, er denne 
badevika en uvurderlig verdi. Nærmeste annen bademulighet er 400 m unna, og veien dit er 
tungt trafikkert og farlig, uten fortau / gangsti ifølge klagerne. I dag har de en umiddelbar 
nærhet til sjøen som de står i fare for å bli fratatt ifølge klagerne. De er uforstående til at 
Miljøutvalget konkluderer med at det er klart større fordeler enn ulemper ved å innvilge 
dispensasjon. Klagerne spør hvem dette gjelder for. De spør om andre søknader om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i strandsonen også vil bli innvilget, for å unngå 
forskjellsbehandling. I så tilfelle vil det sitte igjen mange allmenne tapere som tilskuere til 
strandkanten, ifølge klagerne. De spør om dette er i tråd med bestemmelsene om strenge 
restriksjoner for utbygging i strandsonen.

Klagerne påpeker at det i vilkåret for godkjenning av dispensasjonssøknaden er bestemt at 
grunnflaten ikke skal overstige 58,6 m2. Klagerne påpeker at til søkers bygningsmasse hører 
også et båtnaust med innredet 2. etasje. Dette ligger inntil fritidsboligen, men er ikke med på 
noen tegninger, og er ikke nevnt i sammenheng med eiendommens utnyttelsesgrad, ifølge 
klagerne. Klagerne spør om ikke også denne bygningen skal være med i eiendommens 
utnyttelsesgrad. 2. etasje er ifølge klagerne innredet / møblert og benyttes til overnatting. 
Klagerne oppgir at antatt grunnflate er ca. 15 m2. De stiller også spørsmål ved om tilbygget 
på baksiden er tatt med i oppgitt areal / grunnflate. Dette tilbygget kom ifølge klagerne 4-5 år 
etter oppføringen av selve fritidsboligen og antas å ha en størrelse på ca. 6 m2. Klagerne
opplyser at tilbygget ligger helt i grensen til friområdet mellom hyttene som er eneste 
adkomstveg for allmennheten til badevika.
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Klagerne kommenterer også utsagnet i dispensasjonssøknaden om at det er mange store 
fritidsboliger i området, og at eierne av bnr. 92 har fått dispensasjon til å bygge større enn 50 
m2. Klagerne skriver at de vanskelig kan forstå at utnyttelsesgraden for Oftedals eiendom er 
mindre enn for naboeiendommen. Medregnet båtnaustets innredede 2. etasje er 
utnyttelsesgraden betydelig større enn 46 m2 skriver klagerne. Klagerne skriver videre at 
med omsøkt tilbygg blir bygningsmassen på denne eiendommen svært dominerende i 
forhold til naboeiendommen. De finner det urimelig at politisk vedtak begrunnes med at 
naboeiendommen har fått dispensasjon til å bygge større enn 50 m2.

Klagerne kommenterer også begrunnelsen for dispensasjonen som gjelder at tiltakshaver 
har behov for et skikkelig kjøkken i fritidsboligen. Det bør etter deres skjønn være fullt mulig 
å få et godt fungerende kjøkken uten at dette i størrelse og utforming må fremstå som en ny 
nausthytte i strandkanten, som vanskeliggjør / hindrer allmenn bruk av badevika. Klageren 
har vedlagt noen fotografier. 

Kommentar fra Sveinung Oftedal 25.04.12.
I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble tiltakshaver gitt anledning til å 
kommentere den innkomne klagen. I brev av 25.04.12 kommenterer tiltakshaver klagen fra 
Nikolaisen og Håland. Oftedal kommenterer først klagers påstand om at tilbygget privatiserer 
tilgrensende badevik. Oftedal skriver at ingen av grunneierne som grenser inn mot hans
eiendom hadde innvendinger mot tiltaket i 2009, og at de som klager ikke er nabo til hans 
eiendom. Oftedal påstår at tiltaket ikke medfører noen ulemper for verken klager eller andre. 
Han kaller det løgn når klager hevder at flere barnefamilier og allmennheten for øvrig 
benytter området. Han skriver videre at det i alle år aldri har vært noen som har klatret ned til 
dette området for verken å bade eller utføre andre aktiviteter. Han kaller også påstanden om 
at området er en badevik for løgn. Når det gjelder bildene som klager har vedlagt, påpeker 
Oftedal at stien som er tegnet på ett av bildene ikke finnes. Bildene viser ifølge Oftedal hvor 
bratt og ulendt fjell og steinblokker det er ved badevika. Han skriver at klagers familie pleier å 
bade andre steder. 

Oftedal skriver også at klager stadig søker å finne på nye argumenter for å stanse tiltaket. 
Klager sår tvil om det eldre tilbygget er med i oppgitt areal. Oftedal opplyser at tilbygget på 
nordsiden av hytta ble oppført av tidligere eier. De har levert nye tegninger til kommunen, 
som ifølge Oftedal er fagmessig revidert. Han skriver videre at de nye tegningene viser at 
hytta etter nytt tilbygg vil være i tråd med betingelsene gitt i byggetillatelsen han fikk 
21.03.12. Oftedal kommenterer også at klager påstår at båtnaustet ligger inntil fritidsboligen, 
og viser til klagers bilder som viser at båtnaustet ikke ligger inntil fritidsboligen. Naustet er i 
dag slik det ble bygget av tidligere eier, og det inneholder et disponibelt rom. Dette er ikke en 
del av fritidsboligen, og blir heller ikke benyttet som dette, skriver Oftedal. Oftedal avslutter 
med at etter hans mening, er dette tiltaket av beskjedent omfang. Likevel er dette tiltaket 
nødvendig for å få hytta nærmere en standard som de fleste vil anse som et minimum i dag, 
skriver Oftedal.

Saksbehandlingsfeil. Nytt vedtak.
Under saksbehandling av klagen ble det oppdaget at det var gjort en saksbehandlingsfeil i 
forbindelse med vedtaket om å gi tillatelse til tiltaket, sak BMD 113/12, den 22.03.12, 
ettersom dispensasjonen ikke var omtalt i vedtaket. Byggesakssjefens vedtak av 22.03.12, 
sak 133/12, ble derfor opphevet og erstattet med et nytt vedtak 26.06.12, sak 270/12. Da 
dette vedtaket ble sendt ut, ble klagerne gjort oppmerksom på at deres innsendte klager ville 
bli behandlet som klager på det nye vedtaket, men at det var anledning til å sende inn nye 
klager.

Klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland.
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14.07.12 sendte Jane Nikolaisen og Åge Håland inn klage på vedtaket av 26.06.12. I klagen 
skriver de at de ønsker at vedtaket av 26.06.12 oppheves. De mener at omsøkt tilbygg i 
egenskap av størrelse og plassering privatiserer tilgrensende badevik. Videre mener de at 
omsøkt tilbygg i tillegg til eksisterende bygningsmasse og utnyttelsesgrad for eiendommen 
ikke vil ligge innenfor kravene til bebyggelse i område H10.
I klagen skriver de at gjeldende plangrunnlag som kommunen refererer til i vedtaksbrevet er 
bare delvis gjengitt, ved at den aktuelle bestemmelsen som hører til dette området ikke er 
gjengitt; bestemmelse nr 2.2. 
Klagerne skriver videre at de er overrasket over at Fylkesmannens opphevelse av 
kommunens vedtak av 04.09.10 ikke er tatt til følge. De trodde Fylkesmannens konklusjon i 
saken var endelig og gyldig da det fremkom at vedtaket var endelig og ikke kunne påklages. 
De finner det urimelig og uforståelig at politisk organ helt avviser merknader i innsendte 
klager, endrer sin begrunnelse for opprinnelig vedtak da dette ble opphevet av 
Fylkesmannen og på nytt konkluderer med at de vurderer fordelene ved å gi dispensasjon 
som klart større enn ulempene.
Klagerne påpeker at det ikke tillegges noen betydning at søkers eiendom ligger i område 
H10, samt at det ikke tillegges noen betydning at betydelige bruksarealer er utelatt fra søkers 
tegninger og at eiendommens utnyttelsesgrad med dette langt fra er korrekt oppgitt. De 
påpeker videre at det ikke tillegges betydning at søkers bygningsmasse allerede er 
dominerende sammenlignet med naboeiendommen. Klagerne skriver at naboeiendommen 
fremstår som en nausthytte etter bestemmelsene. Slik klagerne forstår bestemmelsene vil 
søkers bygningsmasse med omsøkt tilbygg og eksisterende båtnaust med innredet loft ikke 
ligge innenfor kravene til bebyggelse i område H10. Klagerne viser videre til at de store 
fritidseiendommene som det refereres til ligger i områdene H3 til H5. Det er i disse områdene 
tillatt oppføring av fritidsboliger med grunnflate inntil 75 m2. Her er tomtene betydelig større 
og ligger lengre vekk fra sjøen, skriver klagerne. De skriver videre at det ikke tillegges noen 
betydning at bygget kommer helt ut i grensen til friområdet for allmenn ferdsel langs sjøen. 
Det tillegges heller ingen betydning at barn og voksne frarøves bruk av strandkanten / 
Teinebukta for bading, krabbefiske etc., skriver klagerne. De gjentar at Teinebukta er eneste 
nære badeplass i området som er egnet for barn. Klagerne avslutter brevet med at de håper 
at Fylkesmannen vil foreta en nøytral vurdering av saken og at reguleringsbestemmelsene 
for området og retten til fri ferdsel i friområder og langs sjøen tillegges vekt.

Tiltakshaver fikk anledning til å kommentere den nye klagen, i samsvar med forvaltnings-
lovens § 33 tredje ledd. 

Brev fra byggesakssjefen til Sveinung Oftedal 27.06.12.
I forbindelse med klagebehandlingen på vedtak fattet av byggesakssjefen 22.03.12, sak 
BMD 133/12, kom byggesakssjefen over opplysninger som muligens kunne være
feilinformering av bygningsmyndighetene i forbindelse med innlevert søknad. Dett gjaldt 
størrelse på eksisterende bygning. I dette brevet beskrev vi disse forholdene og ba Oftedal å 
komme med en kommentar innen 01.08.12.
I brevet vises det først til at Oftedal i sitt tilsvar til den første klagen skrev bl.a.: ”Tilbygget ble 
oppført på hyttens nordside av tidligere eier.” I telefonsamtale med saksbehandler 27.06.12 
bekreftet tidligere eier Klaus Vikeså at dette tilbygget ble satt opp av ham. Ifølge kommunens 
eiendomsregister er Oftedal eier av denne eiendommen fra 18.01.06.
Deretter forsøker man ut fra tilsendte tegninger å finne fram til hvor stor bygningen er i dag. 
En kompliserende faktor her er det faktum at tilbygget på nordsiden av hytta i dag er 3,38 m 
x 1,47 m = 5,0 m2, mens tegningen viser et tilbygg som er ca. 2,9 m x 1,1 m = 3,2 m2. I 
telefonsamtale mellom saksbehandler og Oftedal 15.10.10, ble dette oppklart ved at Oftedal 
opplyste at han vil rive det eksisterende tilbygget på nordsiden av bygningen og erstatte det 
med et tilbygg som er 2,9 m x 1,1 m. Da holder man seg innenfor den rammen på 58,6 m2 for 
grunnflaten som fremkommer i vedtaket av 30.08.11, og som er videreført i seinere vedtak.
I det samme brevet diskuteres også om BYA for båtnaustet er med i beregnet BYA.  
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Byggesakssjefen ba samtidig Oftedal om opplysninger når det gjeldt bruken av loftsetasjen i 
båtnaustet som det ble gitt tillatelse til i 2006 og 2008. I reguleringsbestemmelsene for 
området står det følgende i punkt 2.2: ”I område H 10 er det kun den eksisterende bygningen 
i vest og bygningen som ligger i sjøkanten lengst nord-øst som kan benyttes som 
fritidsboliger. Den tredje bygningen kan kun benyttes som naust og følge bestemmelsene i 
punkt 3.” I punkt 3.3 står det: ”Det tillates ikke innredet rom for overnatting i disse 
bygningene.” I klagen fra Nikolaisen / Håland, datert 09.04.12, står det at loftsetasjen i 
båtnaustet er innredet / møblert og benyttes til overnatting. Byggesakssjefen ba om at 
Oftedal kommenterte denne påstanden fra klager ut over det som fremkommer i tilsvar til 
klagen datert 25.04.12. Det ble spurt om deler av båtnaustet er innredet for overnatting.

Oftedals merknader til brevet fra byggesakssjefen.
I brev av 15.07.12 skriver Sveinung Oftedal at han opplever påstanden om at han muligens 
har feilinformert bygningsmyndighetene som svært ubehagelig. Oftedal har kontaktet 
advokat, men velger å komme med tilsvar selv. 
Oftedal viser til en formulering i brevet med vedtak av 21.03.12, om utsatt iversetting av 
vedtak. Han kan ikke se at klager har bedt om utsettende virkning. Som følge av dette har 
han igangsatt arbeidet i tilknytning til tiltaket. Oftedal skriver videre at han helt fra 
begynnelsen har gjort alt for å sikre riktig utfylling av søknad, og at riktig informasjon blir gitt. 
Oftedal beskriver så hvilke fagpersoner han har benyttet under utarbeidelsen av tegninger og 
søknadsdokumenter. Oftedal mener at all informasjon som er gitt er riktig, og opplyser videre 
at han gjennom flere år har forsøkt å svare på henvendelser og gjentatte klager etter beste 
evne. Han kan ikke se hva som det konkret er informert feil om ut fra kommunens brev av 
27.06.12. 
Oftedal skriver så om punkt 1 i kommunens brev. Han bekrefter at tilbygget er nevnt av ham i 
brev til kommunen 19.08.09, og at det er tidligere eier som har oppført dette tilbygget. 
Når det gjelder punkt 2 i kommunens brev, skriver Oftedal at han brukte fagpersoner til 
tegnearbeidet og søknadspapirene. Selv om tegningene viser et tilbygg som er ca. 2,7 m x 
1,1 m, opplyser Oftedal at tilbygget i dag er ca. 4-5 m2.
Når det gjelder punkt 3 i kommunens brev, skriver Oftedal at han ikke kjenner til beregning 
av utnyttelsesgrader. Han benyttet derfor fagpersoner til dette arbeidet. Han opplyser at 
båtnaustet i sin helhet står over sjøen, og at han derfor mener at det ikke skal regnes med i 
BYA for eiendommen. Oftedal opplyser videre at loftet på båtnaustet er et stort åpent rom, og 
at det ikke er innredet for overnatting. 
Oftedal avslutter med at han aldri har feilinformert bygningsmyndighetene.

Saksbehandlingsfeil. Nytt vedtak.
Ettersom søknaden er innlevert i en periode da plandelen, men ikke byggdelen, av den nye 
plan- og bygningsloven var trådt i kraft, er lovhenvisningen i forbindelse med vedtak om 
tillatelse og dispensasjon ganske komplisert. I forbindelse med skriving av denne klagesaken 
ble det avdekket at de lovhenvisningene som var benyttet i vedtaket av 26.06.12 var uriktige. 
Byggesakssjefen fant det derfor rett å oppheve det delegerte vedtaket av 26.06.12 og fatte et 
nytt delegert vedtak datert 16.10.12.

I brevet av 16.10.12 skrev byggesakssjefen bl.a.:
”De som har levert inn klager på følgende tidligere vedtak i denne saken: BMD 113/12 den 
22.03.12 og / eller BMD 270/12 den 26.06.12, trenger ikke å levere inn nye klager, da de 
allerede innleverte klagene vil bli behandlet i forhold til det vedtaket som nå sendes ut 
dersom vi ikke mottar beskjed om noe annet.”

06.11.12 sendte Jane Nikolaisen og Åge Håland inn klage når det gjelder vedtaket av 
16.10.12. I klagen skriver de at de ønsker vedtaket av 16.10.12 opphevet. De viser også til 
tidligere innesendte klager. Klagerne skriver at det er fattet vedtak gjentatte ganger i denne 
saken. Dette skyldes saksbehandlingsfeil hos kommunen to ganger og endret grunnlag for 
dispensasjon flere ganger, skriver klagerne. De skriver videre at Fylkesmannen tidligere har 
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opphevet vedtak om dispensasjon og han skrev den gang at vedtaket var endelig og ikke 
kunne påklages. Det er likevel søkt på nytt, skriver klagerne, med ”nye” tegninger og ny 
begrunnelse uten at dette gjør ulempene for andre, samt for andre som ønsker tilgang til 
badevik / sjøen mindre. 

Klagerne viser så til at Eigersund kommune gjennom hele saken har vurdert at ”fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene” og henviser til plan- og bygningslovens § 
19. Klagerne finner det underlig at kommunen gjennom så lang tid og hele veien endrede og 
tilpassede begrunnelser velger å arbeide så hardt for å tillate nytt kjøkken i form av et ”nytt, 
lite hus”, plassert helt i sjøkanten, grense til friområdet og til så stor ulempe for naboer og 
andre som ønsker tilgang til Teinebukta. Klagerne skriver videre at det i hele perioden ikke 
har vært sett på bedre tilpasning / annen utvidelse av søkers nausthytte. Klagerne har 
gjennom sakens gang blitt sittende med stadig sterkere følelse av at behandlingen av saken 
ikke har vært nøytral.

Klagerne viser så til at det i plan- og bygningsloven § 1-8 står at i 100-metersbeltet langs 
sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. Dette mener klagerne at Eigersund kommune velger å se bort fra, på 
tross av at det oppgis som en ulempe at utbyggingen kan virke noe privatiserende på deler 
av friluftsområdet. For klagerne og andre i området er akkurat denne delen av friluftsområdet 
av uvurderlig verdi. De oppgir at de ikke har andre bademuligheter. Klagerne skriver videre 
at nausthyttene i forkant av deres eiendom, inkludert søkers, har badetrapp fra egen brygge 
rett ut i sjøen. Klagerne oppgir at de har hatt sti ned til Teinebukta til stor glede for barna 
deres om sommeren.

Klagerne har vanskelig for å godta at fordelene ved omsøkt dispensasjon er klart større enn 
ulempene. De håper sterkt at barn og voksne skal ha denne bademuligheten også i 
framtiden. De mener at det må finnes en annen løsning for utbedring / utvidelse av søkers 
hytte, helt i grensen til allmenn sti og fin badevik.  De ber Fylkesmannen om en grundig 
gjennomgang av saken i sin helhet og en nøytral vurdering.

Oftedal har fått tilsendt klagen, og valgte ikke å kommentere den siste klagen.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagerne er gjenboere til den eiendommen der det er gitt tillatelse til tiltak og er dermed part i 
saken / har rettslig klageinteresse. Klagen på vedtaket av 16.10.12 er mottatt innen 
klagefristen. Klagen tas derfor opp til behandling.

Når det gjelder klagernes forundring over at ”en sak som har blitt behandlet og avsluttet med 
et endelig og upåklagelig vedtak fra Fylkesmannen likevel kan påklages”, så bemerkes det at 
Fylkesmannens vedtak av 13.06.11 er at ”Kommunens vedtak av 04.09.2010 oppheves”. 
Dette vedtaket er endelig og kunne ikke påklages. Når et vedtak oppheves er det ikke noe i 
veien for å ta søknaden opp igjen og fatte et nytt vedtak, men Fylkesmannens opphevnings-
vedtak kunne ikke påklages. Dette viser også følgende formulering i Fylkesmannens brev av 
13.06.11: ”Fylkesmannen mener kommunen må foreta en ny vurdering av saken ut fra de 
vurderingskriteriene loven har fastsatt i pbl § 19-2 andre ledd.”

Når det gjelder formuleringen om at fordelene er klart større enn ulempene, så er det ett av 
kravene som stilles for at det skal kunne gis dispensasjon. Dette er derfor en vanlig 
formulering i de tilfeller man finner at fordelene er klart større enn ulempene.

Det er ikke regulert inn noen sti ned til badevika på gjeldende reguleringsplan. 
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Eventuelle nye dispensasjonssøknader i dette området må behandles individuelt, men der 
like saker skal behandles likt. I hvor stor grad saker er like eller ikke, må vurderes i det 
enkelte tilfelle. 

Det bygget som det ble gitt tillatelse til i 1995 hadde en grunnflate på 48,3 m2. I dette arealet 
er ikke tilbygget på nordsiden av bygningen med. Dette bygget er i dag på 5,0 m2, men det 
skal reduseres til 3,2 m2. De tegningene som ble godkjent av byggesakssjefen i sak BMD 
133/12 den 22.03.12, viser eksisterende bygning med grunnflate 49,0 m2 inkl. et 
eksisterende tilbygg på 3,2 m2.

Båthuset skal regnes med i BYA for eiendommen. Bygget ble godkjent i 2006 og har BYA på
30,5 m2. Dette bygget skal ikke regnes med i grunnflaten for fritidsboligen. I regulerings-
bestemmelsene punkt 2.2 finner man bl.a. følgende formulering: ”I område H10 er det kun 
den eksisterende bygningen i vest og bygningen som ligger i sjøkanten lengst nord-øst som 
kan benyttes som fritidsboliger. Den tredje bygningen kan kun benyttes som naust og følge 
bestemmelsene i punkt 3.” I punkt 3.3 finner man følgende formulering: ”Det tillates ikke 
inntredet rom for overnatting i disse bygningene.” Oftedal opplyser at loftet ikke er innredet 
for overnatting. 

Ifølge reguleringsbestemmelsenes § 2.2 skal tillatt bebygd areal for den enkelte tomt ikke 
overstige 40 % BYA. Denne eiendommen er på kommunens kart vist med beregnet areal på 
304,5 m2. Med 40 % BYA utgjør det inntil 122 m2. Den tilbygde hytta vil få en BYA på ca. 59
m2. I tillegg kommer BYA for båthuset på ca. 31 m2. Summen av dette er om lag 90 m2. Det 
er god margin opp til 40 % BYA. 

Når det gjelder merknadene fra tiltakshaver til klagen, vil saksbehandler bemerke at det er 
riktig at klagerne ikke er nabo til tiltakshavers eiendom, men det er kun en smal parsell med 
bredde fra 6,5 m til 7,5 m mellom de to eiendommene. Klagerne kommer derfor inn under 
gjenboere og har klagerett.

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:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Jane Nikolaisen og Åge Håland datert 
06.11.12 og tidligere innleverte klager, samt tilsvarene fra Sveinung Oftedal, og har etter en
samlet vurdering kommet til at klagerne gis medhold ettersom det i klagen er kommet 
følgende nye og viktige opplysninger som tilsier at det vedtaket det klages over må 
oppheves.
1.
2.  
Vedtaket i sak BMD 417/12 av 16.10.12, oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens § 
20.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

184209
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende 
fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny behandling

221472
Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne 
Berge, Sokndalsveien 917

222261 SKMBT_C45112032215061.pdf
225309 Erklæring om klage tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56
225310 Klagedokument med utfyllende kommentarer
225311 Bilder

228759
Kommentarer til innkommet klage vedr. tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56, 
Sokndalsveien 917

235806
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

245826 Oversendelse av klagebehandling gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917
240135 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - merknad til klage

249412
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

254155 Erklæring om klage gnr. 22 bnr. 56, dispenssjon for tilbygg
120547 Reg.plan med bestemmelser 22-56.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.07.2009 Sveinung Oftedal
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, gnr. 22 
bnr. 56 - Sokndalsveien 917

2 I 21.07.2009
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Merknader til nabovarsel vedr. søknad om 
dispensasjon for oppføring av nybygg, gnr. 22 
bnr. 56

3 I 22.07.2009 Gunnar Mong
Klage ang. prosjektert nybygg til eksisterende 
nausthytte, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917

4 U 11.08.2009 Sveinung Oftedal
Foreløpig svar - Tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 
bnr. 56

5 I 19.08.2009 Sveinung Oftedal Vedr. tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56 -
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Sokndalsveien 917

7 U 07.05.2010

Åge Håland og Jane 
Nikolaisen; 
Sveinung Oftedal; 
Gunnar Mong

Varsel/informasjon om befaring

8 U 25.05.2010

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - søknad 
om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig

9 I 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til 
hytte gnr. 22 bnr. 56 i Nålaugvika,

11 U 23.09.2010 Sveinung Oftedal
Utsending av vedtak - Tilbygg til fritidsbolig, gnr. 
22 bnr. 56

12 X 23.09.2010 Godkjente tegninger og situasjonskart

13 I 28.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjon tilbygg hytte gnr. 22 bnr. 56 -
oversendt klage videresendt Eigersund 
kommune

14 I 25.11.2010
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Klage på vedtak - Tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 
56

15 U 26.11.2010 Sveinung Oftedal
Innkommet klage oversendes for kommentar -
Tilbygg fritidsbolig

16 I 01.12.2010 Sveinung Oftedal
Kommentar til klage - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56

18 U 24.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak for avgjørelse - Tilbygg 
til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56

19 I 31.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan- og 
bygningsloven, gnr.22, bnr.56, Sokndalsveien 
917

20 I 13.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. klage på vedtak om oppføring av tilbygg på 
gnr.22 bnr.56, Sokndalsveien 917

21 I 30.06.2011 Sveinung Oftedal
Merknader til fylkesmannens vedtak av 
13.06.2011 vedrørende gnr.22 bnr.56 -
Sokndalsveien 917

23 U 12.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om Fylkesmannens uttalelse - Tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917

24 I 27.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til 
fritidsbolig på gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 
917

25 I 12.01.2012 Sveinung Oftedal
Spørsmål vedr. tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 
56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917

26 U 16.01.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Vedrørende byggetillatelse gnr. 22 bnr. 56

27 I 17.02.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Oversendelse av reviderte tegninger som viser 
eksisterende tilbygg/bod gnr. 22 bnr. 56

28 U 21.03.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917

29 X 22.03.2012 Godkjente tegninger

31 I 09.04.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage tilbygg fritidsbolig gnr. 22 
bnr. 56

30 U 10.04.2012 Åge Håland
Byggesak tilbygg fritidsbolig grn.22 bnr. 56-
Sveinung Oftedal

33 I 13.04.2012 Gunnar Mong Erklæring om klage i sak 133/12, vedtaksdato 

Side 871 av 998



12

22.03.12 - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56

32 U 18.04.2012
Sveinung Oftedal og 
Anne Berge

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917

34 I 25.04.2012 Sveinung Oftedal
Kommentarer til innkommet klage vedr. tilbygg 
fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917

35 U 22.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Anledning til å kommentere innkommet klage.

38 U 26.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

39 U 27.06.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Mulig feilinformering av bygningsmyndighetene.

40 I 14.07.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage oppføring tilbygg fritidsbolig 
gnr. 22 bnr. 56

42 I 15.07.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - merknad til 
klage

41 U 26.07.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Innkommet klage.

43 I 14.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klagebehandling gnr. 22 bnr. 56 
- Sokndalsveien 917

44 U 16.10.2012 Sveinung Oftedal
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung 
Oftedal og Anne Berge, Sokndalsveien 917. 
Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

45 I 06.11.2012
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Erklæring om klage gnr. 22 bnr. 56, dispenssjon 
for tilbygg

46 I 20.11.2012 Sveinung Oftedal Vedr. byggesak i Nålaugvika - klage

Parter i saken:
            

Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Svein-Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 EGERSUND

TIL Sveinung Oftedal Gosenstubben 7 4041 HAFRSFJORD
Tore Mong Granatveien 9 4070 RANDABERG
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.07.2011
Arkiv: :GBR-22/56, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/1992
Journalpostløpenr.:
11/20548

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
145/11 Miljøutvalget 30.08.2011

Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om oppføring av 
tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gnr. 22 bnr. 56 - Ny 
behandling
  
Sammendrag:
Miljøutvalget gav den 14.09.10 (sak 113/10) dispensasjon fra § 2.2 i gjeldende
reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2, og godkjente oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på gnr. 
22, bnr. 56.

Vedtaket ble påklaget av eier av gnr. 22, bnr. 85 (Åge Håland og Jane Nikolaisen) i skriv av
12.10.10. Miljøutvalget behandlet klagen i møte den 18.01.11 (sak 012/11), og opprettholdt
her sitt vedtak av 14.09.10. Klagen ble oversendt Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Fylkesmannen i Rogaland har i vedtak av 13.06.11 opphevet Miljøutvalgets vedtak av 
14.09.10, og saken legges derfor frem for ny behandling. Fylkesmannen i Rogaland har 
opphevet Miljøutvalgets vedtak på grunn av at de ikke kan se at kommunen har vist at 
vilkårene for å innvilge dispensasjon foreligger i denne saken, og at begrunnelsen for 
dispensasjonsvedtaket ikke kan anses å være relevante i forhold til hensyn bestemmelsen er 
satt til å ivareta.

Naboer er varslet om tiltaket/dispensasjoner og det er innkommet merknad fra følgende naboer:
- Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier av gnr. 22, bnr. 85
- Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9

Omsøkte tiltak behandles etter ny plandel i ny plan- og bygningslov, men etter gammel
byggesaksdel. Dette da søknaden er innkommet før 01.07.10.

Saksgang:
Søknaden legges frem for ny behandling i Miljøutvalget. Alle sakens parter har klageadgang 
på det vedtak som fattes. Miljøutvalget avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.07.2011:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en konkret vurdering
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Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr.
plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i reguleringsbestemmelsene 
overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, bnr. 92 
har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor tilbygg 
som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

30.08.2011 Miljøutvalget

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, 
jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 22, 
bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
MILJØUTVALGETS BEHANDLING AV NABOKLAGE DEN 18.01.11 (SAK 012/11)
Møtebehandling - Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-012/11 Vedtak:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som ikke var
kjente ved behandlingen den 14.09.10 (sak 113/10), og som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 opprettholdes derfor.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens § 33.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
MILJØUTVALGETS BEHANDLING DEN 14.09.10 (SAK 113/10)
Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2010:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en konkret vurdering
funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr.
plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

……………………
……………………

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger /
kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

14.09.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Følgende begrunnelser oppgis:
1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes”

Votering:
Rådmannens innstilling med Berentsens tillegg enstemmig vedtatt.

M-113/10 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
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en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

1. Det er allerede offentlig vann
2. Det er allerede godkjent minirenseanlegg som hytten må tilknyttes

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte
tegninger / kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er
tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.
MILJØUTVALGETS BEHANDLING DEN 18.05.10 (SAK 071/10):
Rådmannens forslag til vedtak 04.05.2010:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, men finner etter en konkret 
vurdering at det ikke kan anbefales at det gis dispensasjon som omsøkt. Dette da en ikke 
kan se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. vilkår for å gi
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19.

Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av terrasse avslås
derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19 og 70.2.

18.05.2010 Miljøutvalget

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
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- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor tilbygg 
som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (KRF).

M-071/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra §
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

Hytten blir tilrettelagt for offentlig vann- og avløp
Det forutsettes tilknytting til offentlig vann- og avløp før igangsettelse gis

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:

- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger /
kart hvor tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

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 eiendommen gjelder reguleringsplan for Fritidsbebebyggelse Nålaugvika, vedtatt av
kommunestyret 17.06.02. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområder -
Fritidsbebyggelse. Omsøkte eiendom ligger innenfor området H10 i reguleringsplanen.

Aktuell reguleringsbestemmelse, § 2.2 (utdrag):
I områdene H6, H7, H8, H10 *), H11 og H12 tillates oppført nausthytter, dvs. fritidsboliger
plassert i strandkanten med utseende som naust og der det om ønskelig kan legges
naust/båthus inn i bygningskroppen. Nausthyttene tillates oppført i inntil 1 etasje, samt
loft/hems.
Mønehøyde målt fra middels vannstand må ikke overstige 7,0 meter.
Hyttene skal ha saltak med takvinkel mellom 34° og 45°.
Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt skal ikke overstige BYA=40%.
Maksimal grunnflate fastsettes til 50 m2.
*) I område H10 er det kun den eksisterende bygningen i vest og bygningen som ligger i
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sjøkanten lengst nord-øst som kan benyttes som fritidsboliger.

Annet aktuelt lovverk, Plan- og bygningsloven
§ 19.2 - Dispensasjonsvedtaket (utdrag):
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.

§ 70.2, vedrørende avstand til nabogrense:
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra
nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første
ledd eller i nabogrense

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkte tiltak (tilbygget) er avhengig av dispensasjon fra § 2.2 i gjeldende
reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og 
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense. Omsøkte tilbygg medfører en 
grunnflate ca. 58,6 m2, mens § 2.2 i reguleringsbestemmelsene åpner for en grunnflate på 
maks 50 m2. Tilbygget er søkt oppført 1 meter fra nabogrensen mot gnr. 22, bnr. 9.

I vedtak av 13.06.11, hvor Fylkesmannen i Rogaland opphever kommunens vedtak av 
14.09.10, er det anført følgende:
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Tiltakshaver har etter at vedtaket ble opphevet, levert følgende skriv til kommunen, mottatt 
her den 01.07.11:
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Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune skriver følgende i samordnet
uttalelse av 08.06.10:

Fylkesmannen og fylkeskommunen har en avtale om behandling av kommunale plansaker. I
denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra fylkeskommunen.

Kommunen har gjennomført en grundig vurdering av saken. Fylkesmannen har ikke
vesentlige merknader til den vurdering som er gjort i administrasjonen og i miljøutvalget.
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Tiltakshaver har begrunnet søknad om dispensasjon med følgende, i skriv datert 10.07.09:

I merknad datert 21.07.09, fra eier av gnr. 22, bnr. 85, er det anført følgende:
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I merknad datert 22.07.09, fra eier av gnr. 22, bnr. 9, er det anført følgende:

Jeg var opprinnelig positiv innstilt til nybygget, men når jeg nå ser konsekvensene av
utbyggingen, må jeg dessverre gå i mot at prosjektet blir realisert, av følgende grunner:

1) Nå viser tegningene et tilbygg på 2. etasjer og en utvidelse av terrassen. Dessuten er
det et påbygg på vestsiden mot gangvegen som ikke er vist på tegninger. Byggeår for
meg ukjent. Skissen jeg fikk tilsendt viste påbygg på 1 etasje.

2) Teinebukten på sørsiden av 22/56 vil bli vanskelig tilgjengelig for publikum (såkalt
privatisering i et LNF-område). Dessuten vil eiendommen bak – 22/85 – miste mye av
utsikten til innenfor moloen.

3) Gnr. 22, bnr. 56 er pr. definisjon nausthytte med maks grunnflate 50 m2. Med
omsøkte påbygg og eksisterende vil grunnflaten overstige 60 m2.

4) Fritidsboligene 22/84 og 22/85 er ikke nausthytter (se reguleringsbestemmelsene
knyttet til reguleringsplanen for Nålaugviken)

Tiltakshaver har følgende kommentarer til innkomne merknader, i skriv av 19.08.09:
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Rådmannens vurderinger:
Fylkesmannen i Rogaland har i vedtak av 13.06.11 opphevet Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10, 
med bakgrunn i at de ikke kan se at kommunen har vist at vilkårene for å innvilge dispensasjon 
foreligger i denne saken, og at begrunnelsen for dispensasjonsvedtaket ikke kan anses å være 
relevante i forhold til hensyn bestemmelsen er satt til å ivareta. Fylkesmannen i Rogaland ber i 
samme vedtak om at kommunen tar saken opp til ny vurdering.

Rådmannen mener at tiltaket ikke bør godkjennes som omsøkt. jfr. Rådmannens vurderinger
i saksfremlegg til sak 071/10 som ble behandlet av Miljøutvalget den 18.05.10. I nevnte
saksframlegg fremgikk det blant annet følgende:

Kommunen ønsker å være svært restriktiv med å gi dispensasjoner innenfor 100-meters
beltet til sjø, i tråd med statlige retningslinjer. Men det er riktig som søker skriver at det er gitt
flere andre dispensasjoner i området. Slik Rådmannen vurderer det, er dette det eneste som
taler for at det skal gis dispensasjon i denne konkrete saken.

Rådmannen finner ikke at denne søknad og tidligere godkjenninger automatisk kan
likebehandles. Dette begrunnes blant annet med følgende:

- Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene, jfr. plan- og bygningslovens § 19.
- Det er innkommet merknad fra 2 naboer. Merknadene fokuserer i stor grad på at tiltaket
vil kunne virke privatiserende for allmennheten. Kommunen ønsker å være restriktive
med å gi dispensasjoner innenfor 100-metersbeletet til sjø. Omsøkte fritidsbolig ligger
ca. 8 meter fra sjøkanten.

For Rådmannens øvrige vurderinger i forbindelse med søknaden henvises det til tidligere 
saksfremlegg og vedlegg.

Med bakgrunn i at Miljøutvalget i møte den 18.05.10 (sak 071/10) anbefalte at det gis 
dispensasjon som omsøkt, og deretter ga dispensasjon og godkjente tiltaket i møte den 
14.09.10 (sak 113/10), finner Rådmannen å måtte legge frem saken med en positiv 
innstilling. Saken legges frem med den begrunnelsen for dispensasjon som tiltakshaver har 
anført i sitt skriv av 10.07.09.

Universell utforming:
Universell utforming er ikke aktuelt tema i denne saken fordi at det ikke er anledning til å
stille krav om universell utforming ifm. oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse grunnflate og fra plan- og
bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, men finner etter en konkret 
vurdering at det ikke kan anbefales at det gis dispensasjon som omsøkt. Dette da en ikke 
kan se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. vilkår for å gi
dispensasjon i plan- og bygningslovens § 19.

Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig og utvidelse av terrasse avslås
derfor. Side 886 av 998



Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-4, 19 og 70.2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

183460
Merknader til fylkesmannens vedtak av 13.06.2011 vedrørende gnr.22 bnr.56 -
Sokndalsveien 917

181277 Vedr. klage på vedtak om oppføring av tilbygg på gnr.22 bnr.56, Sokndalsveien 917

149532
Klage på Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10 - Oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 
gnr. 22 bnr. 56, Sokndalsveien 917

148974 Kommentar til klage - tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56
147363 Klage på vedtak - Tilbygg fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56

127302
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917

126077 Uttalelse til søknad om dispensasjon til tilbygg til hytte gnr. 22 bnr. 56 i Nålaugvika,

119855
Sveinung Oftedal og Anne Berge - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
til fritidsbolig - Gnr. 22, bnr. 56, Sokndalsveien 917

81353 Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917
81354 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
81355 Dispensasjon
81358 Situasjonskart
84564 Situasjonskart
81360 Fasade tegning
81359 Plan tegning
84562 Vedr. tilbygg til fritidsbolig, gnr. 22 bnr. 56 - Sokndalsveien 917

81517
Merknader til nabovarsel vedr. søknad om dispensasjon for oppføring av nybygg, 
gnr. 22 bnr. 56

81567
Klage ang. prosjektert nybygg til eksisterende nausthytte, gnr. 22 bnr. 56 -
Sokndalsveien 917

84565 Kopi av erklæring vedr. avstand til nabogrensen, datert 25.12.08
84567 Kopi av erklæring, datert 24.02.95
81356 Erklæring vedr. avstand til nabogrensen
84566 Foto
84568 Kart
84563 Kopi av brev, datert 24.11.2008
120547 Reg.plan med bestemmelser 22-56.pdf

Parter i saken:
            

Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
TIL Sveinung Oftedal Gosenstubben 7 4041 HAFRSFJORD

Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  

Sveinung Oftedal og Anne Berge

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/9448 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 21.03.2012

Saksbehandler: Marita Gullestad Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: marita.gullestad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak -Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal 13,9 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9
Søknaden er behandlet av Miljøutvalget  i møte den 13.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
133/12 Byggesakssjefen delegert 22.03.2012

Miljøutvalgets vedtak av 13.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i
gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og fra 
plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter en 
konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:
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 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6m2. Før midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 m2. 
3. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
4. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
6. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Nålaugvika.
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden og godkjente tegninger.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Sveinung Oftedal

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/18383 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 26.06.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphevelse av vedtak og nytt vedtak.

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93. Søknaden gjelder oppføring 
av tilbygg til fritidsbolig med bruksareal 13,9 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9
Søknaden er behandlet av Miljøutvalget i møte den 30.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
I forbindelse med saksbehandling av klager som er kommet inn på vedtak fattet av byggesaks-
sjefen på delegert fullmakt i sak 133/12, den 22.03.12, er det oppdaget saksbehandlingsfeil 
ettersom dispensasjon ikke er omtalt i vedtaket. Ifølge forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav 
c kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må 
anses som ugyldig. Denne bestemmelsen benyttes for å oppheve vedtaket i sak 133/12 og fatte 
et nytt vedtak.

Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
270/12 Byggesakssjefen delegert 26.06.2012

Merknadene fra Åge Håland og Jane Nikolaisen til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i
2009 går bl.a. på 

 Et lite tilbygg er ikke med på tegningene.
 Et tilbygg vil virke svært privatiserende på badevika.

Side 905 av 998



 De store fritidsboligene som det refereres til i dispensasjonssøknaden ligger ikke ved 
sjøen.

Merknadene fra Gunnar Mong til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 2009 går bl.a. på 
 Tilbygget er 2 etasjer.
 Vanskelig tilgang til Teinebukta.
 Andre eiendommer vil miste deler av utsikten.
 Omsøkt eiendom er egentlig en nausthytte.

Tiltakshaver har ved brev av 19.08.09 kommentert nabomerknadene.

Miljøutvalgets vedtak av 30.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor 
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 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.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

Etter at Miljøutvalget fattet sitt vedtak i sak 145/11 med anbefaling om dispensasjon har 
søknaden vært på høring hos Fylkesmannen i Rogaland som 28.09.11 skrev at de ikke 
hadde vesentlige merknader til kommunens vurdering av saken. Side 906 av 998



Plan – og bygningsloven 1985 § 7 ga mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og 
planer dersom det foreå særlige grunner / kriteriene var oppfylt. Det må 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.

Miljøutvalget besluttet i møte den 15.06.10 å delegere dispensasjonsmyndighet til
rådmannen.

Det vises til miljøutvalgets vedtak M-088/10:
Miljøutvalget videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til
plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon til 
01.07.2012.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjons.
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 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 7 dispenseres det fra regulerings-
bestemmelsenes § 2.2 om maksimal grunnflate og fra plan- og bygningsloven 1985 § 70.2 
vedrørende avstand til nabogrense, og tiltaket godkjennes som omsøkt. 
Byggesakssjefen har nøye vurdert søknaden fra Sveinung Oftedal om dispensasjon fra 
størrelsen på grunnflaten på bygningen og avstand til nabogrense på gnr. 22, bnr. 56 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 
Dispensasjonene gis på grunnlag av følgende særlige grunner:

 Bestemmelsen om maksimal % BYA overskrides ikke. 
 Det er flere større fritidsboliger i området.
 Det er ikke noen bygninger nær den grensen der det gis dispensasjon fra 

avstandsbestemmelsen.
Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet til 
bygget da bygget oppføres i samsvar med tekniske byggeforskrifter.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden datert 10.07.09 på følgende vilkår:

1. Vedtaket i sak BMD 133/12, datert 22.03.12, oppheves.
2. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
3. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6 m2. Før midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 
m2. 

4. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
5. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
6. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
7. 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.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 7 og 93-95, jf. 
forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c, og reguleringsplan for Nålaugvika.

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.

Det er kommet inn to klager på det vedtaket som nå oppheves. De som har sendt inn disse 
klagene trenger ikke å sende inn nye klager på det nye vedtaket. De mottatte klagene vil bli 
behandlet som klager på det nye vedtaket. Det er anledning til å sende inn nye klager 
dersom man ønsker det.

Ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan er oversendt tidligere, og disse 
dokumentene ansees som gyldige selv om det er gjort endringer i vedtaket.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Kopi til:
Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 EGERSUND
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 EGERSUND
Svein-Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 EGERSUND
Tore Mong Granatveien 9 4070 RANDABERG
Åge Håland og Jane 
Nikolaisen

Bruraberget 6 4330 ÅLGÅRD
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Sveinung Oftedal

Gosenstubben 7
4041 HAFRSFJORD

Vår ref.: 12/26679 / 09/1992 / GBR-22/56, FA-L42 Dato: 16.10.2012

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Opphvelse av vedtak av 26.06.12. Nytt vedtak.

Saken gjelder:
Vi viser til byggesakssjefens delegerte vedtak i sak BMD 270/12 den 26.06.12, der tidligere 
vedtak ble opphevet som følge av at dispensasjon ikke var omtalt i saken / vedtaket. I det nye 
vedtaket var dispensasjonen omtalt, men den var behandlet i forhold til den tidligere plan- og 
bygningsloven (1985).  Søknaden om tillatelse til tiltak er datert 10.07.2010. Dispensasjonene
skal behandles etter plandelen i plan- og bygningsloven. Plandelen i den nye plan- og 
bygningsloven trådte i kraft 01.07.2010, altså 10 dager før søknaden ble innlevert. 
Dispensasjonen skulle derfor vært behandlet i forhold til nå gjeldende plan- og bygningslov. Selve 
byggesaken skal behandles etter tidligere plan- og bygningslov fra 1985.

Denne feilen ville kunne ført til at Fylkesmannen ville opphevet vedtaket pga saksbehandlingsfeil. 

Saksbehandler har i dag vært i kontakt med jurist hos Fylkesmannen i Rogaland som har opplyst 
at saken må behandles etter både tidligere og nå gjeldende plan- og bygningslov ettersom 
søknaden er innlevert i den perioden fra 01.07.2009 til 01.07.2010 da kun deler av den nye plan-
og bygningsloven var gjort gjeldende.

Byggesakssjefen ser seg derfor - på grunnlag av opplysningene fra Fylkesmannen i Rogaland -
nødt til å oppheve også vedtaket av 26.06.2012 og fatte et nytt vedtak der dispensasjonene
behandles etter den nå gjeldende plan- og bygningsloven. Ifølge forvaltningslovens § 35 første 
ledd bokstav c kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom 
vedtaket må anses som ugyldig. Denne bestemmelsen benyttes for å oppheve vedtaket i sak 
270/12 og fatte et nytt vedtak.

Byggesakssjefen beklager sterkt at denne feilen er gjort.

Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 93. Søknaden gjelder oppføring 
av tilbygg til fritidsbolig. Tilbygget har et bebygd areal på 9,2 m2.
Naboene er varslet og det er innkommet merknader fra Åge Håland og Jane Nikolaisen, eier 
av gnr. 22, bnr. 85 og Gunnar Mong, eier av gnr. 22, bnr. 9Side 917 av 998



Søknaden er behandlet av Miljøutvalget i møte den 30.08.11.
Nye reviderte tegninger ble mottatt her 17.02.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Nålaugvika, vedtatt av kommunestyret 17.06.02. Omsøkt 
areal er i planen regulert til Byggeområde - fritidsboliger.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
417/12 Byggesakssjefen delegert 16.10.2012

Merknadene fra Åge Håland og Jane Nikolaisen til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 
2009 går bl.a. på 

 Et lite tilbygg er ikke med på tegningene.
 Et tilbygg vil virke svært privatiserende på badevika.
 De store fritidsboligene som det refereres til i dispensasjonssøknaden ligger ikke ved 

sjøen.

Merknadene fra Gunnar Mong til søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon i 2009 går bl.a. på 
 Tilbygget er 2 etasjer.
 Vanskelig tilgang til Teinebukta.
 Andre eiendommer vil miste deler av utsikten.
 Omsøkt eiendom er egentlig en nausthytte.

Tiltakshaver har ved brev av 19.08.09 kommentert nabomerknadene.

Miljøutvalgets vedtak av 30.08.11:
M-145/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert søknad fra Sveinung Oftedal, om dispensasjon fra § 
2.2 i gjeldende reguleringsbestemmelser vedrørende maks størrelse på grunnflate og 
fra plan- og bygningslovens § 70.2 vedrørende avstand til nabogrense, og har etter 
en konkret vurdering funnet å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt.

Miljøutvalget vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene, jfr.plan- og bygningslovens § 19. Dette med følgende begrunnelse:

 Bestemmelse om tillatt bebygd areal (utnyttelsesgrad) i 
reguleringsbestemmelsene overholdes.

 Det er mange store fritidsboliger i området. Eierne av naboeiendommen gnr. 
22, bnr. 92 har blant annet fått dispensasjon for å bygge større enn 50 m2.

 Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.

Søknaden anbefales for øvrig godkjent på følgende vilkår:
- Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Før byggearbeidet kan igangsettes må det innsendes reviderte tegninger / kart hvor
tilbygg som ikke er vist på innsendte tegninger er tatt med.
- Fritidsboligens grunnflate skal ikke overstige 58,6 m2.
- Fritidsboligen skal ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.
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Vedtaket er enstemmig.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 96.
 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.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

Etter at Miljøutvalget fattet sitt vedtak i sak 145/11 med anbefaling om dispensasjon har
søknaden vært på høring hos Fylkesmannen i Rogaland som 28.09.11 skrev at de ikke 
hadde vesentlige merknader til kommunens vurdering av saken. 

Plan – og bygningsloven § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven dersom hensynene bak formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsene det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon, dessuten skal fordelene ved å gi en dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Miljøutvalget besluttet i møte den 15.06.10 å delegere dispensasjonsmyndighet til
rådmannen.

Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:
Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:
1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjons.
3. Klagesaker behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.
Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt.1 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Byggesakssjefen har nøye vurdert søknaden fra Sveinung Oftedal om dispensasjon fra 
størrelsen på grunnflaten på bygningen og avstand til nabogrense på gnr. 22, bnr. 56 og har 
etter en konkret vurdering funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra regulerings-
bestemmelsenes § 2.2 om maksimal grunnflate og fra plan- og bygningsloven 1985 § 70-2
vedrørende avstand til nabogrense, og tiltaket godkjennes som omsøkt. Dispensasjonene vil 
ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller de bestemmelsene det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
Som fordeler oppgis:

a. Bestemmelsen om maksimal % BYA overskrides ikke. 
b. Det er flere større fritidsboliger i området.
c. Tiltakshaver har behov for å få et skikkelig kjøkken i fritidsboligen.Side 919 av 998



d. Det er ikke noen bygninger nær den grensen der det gis dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen.

Som ulemper oppgis:
a) Utbyggingen kan virke noe privatiserende på deler av friluftsområdet.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø og sikkerhet og tilgjengelighet til 
bygget da bygget oppføres i samsvar med tekniske byggeforskrifter.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden, datert 10.07.09, med dispensasjon, på følgende 
vilkår:

1. Vedtaket i sak BMD 270/12, datert 26.06.12, oppheves.
2. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
3. Når det gjelder dispensasjonene, vises det til ovenstående.
4. Fritidsboligens grunnflate må ikke overstige 58,6 m2. Før midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest kan gis må det dokumenteres at fritidsboligen ikke overstiger 58,6 
m2. 

5. Fritidsboligen må ikke plasseres nærmere nabogrense enn 1 meter.
6. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart. 
7. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
8. 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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 §§ 93-95 (byggesaken), jf. 
plan- og bygningsloven 2008 § 19-2 (dispensasjonene), jf. forvaltningslovens § 35 første ledd 
bokstav c, og reguleringsplan for Nålaugvika.

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.

De som har levert inn klager på følgende tidligere vedtak i denne saken; BMD 113/12 den 
22.03.12 og / eller BMD 270/12 den 26.06.12, trenger ikke å levere inn nye klager, da de 
allerede innleverte klagene vil bli behandlet i forhold til det vedtaket som nå sendes ut 
dersom vi ikke mottar beskjed om noe annet.

Ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan er oversendt tidligere, og disse 
dokumentene er gyldige selv om det er gjort endringer i vedtaket.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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Kopi til:
Fredrik Andersen Høgevollsveien 14 4370 Egersund
Gunnar Mong Stapnesveien 8 4370 Egersund
Svein Erik Hetland Storevollsveien 1 4370 Egersund
Tore Mong Granatveien 9 4070 Randaberg
Åge Håland og Jane Nikolaisen Bruraberget 6 4330 Ålgård
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-60/249, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/360
Journalpostløpenr.:
12/28680

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
212/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte 25.09.12 avslo søknaden om dispensasjon, har det 
kommet inn klage på vedtaket. Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom det i 
klagen ikke fremkommer vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det 
klages over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtak i sak 
PTU 151/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom 
klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det 
klages over ble fattet. 

Vedtaket i sak PTU 151/12 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

Planteknisk utvalg behandlet søknaden i møte 07.02.12:

PTU-025/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til
at søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at 
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hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler 
oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra bestemmelsen i 
plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler 
oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Før endelig vedtak i saken fattes, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland Fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, 
og plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling (AP + Alf 

Tore Sæstad, KRF + V).

Planteknisk utvalg behandlet søknaden i møte 25.09.12:

PTU-151/12 Vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Side 932 av 998



3

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

Votering:
Nygårds forslag om at rammetillatelse i rådmannens innstilling strykes enstemmig vedtatt.
Eges forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (H + FRP).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Planteknisk utvalg 25.09.12 ble sendt ut til partene ved brev av 04.10.12. Etter 
søknad fikk Einar Kvassheim forlenget klagefrist til 01.11.12.

31.10.12 klaget Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtaket. I klagen skriver Kvassheim bl.a. 
at de påklager vedtaket da de mener at det foreligger tungtveiende grunner for å gi 
dispensasjon som omsøkt.

Klagerne viser til at PTU i sak 025/12 den 07.02.12 anbefalte å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet. Ingen av 
høringsinstansene frarådde dispensasjon, skriver klagerne. De mener at man da må kunne 
forvente at Planteknisk utvalg i neste behandling av saken ikke endrer sitt tidligere 
standpunkt, ettersom det ikke er kommet inn endrede opplysninger som skulle tilsi noen 
endring. Såpass forutsigbarhet forventer klagerne.

Klagerne skriver så om habiliteten til leder av Planteknisk utvalg. Klagerne antar at han var 
styrt av utenforliggende og personlige hensyn, i det han selv har hytte i nærheten av omsøkt 
tiltak og ser dette fra sin eiendom. Klagerne skriver så at vedkommende overfor utvalget den 
07.02.12 skal ha gitt uttrykk for at omsøkt tiltak var bra og at han viste til at moloen hadde 
stått i alle år. Klagerne ber om at leder av Planteknisk utvalg vurderer sin habilitet.

Klagerne skriver så om de materielle grunnene til å gi dispensasjon. De hevder at fordelene 
ved en dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Klagerne 
kan vanskelig se at det er ulempe(r) i det hele tatt ved en dispensasjon. Hensynet bak den 
bestemmelsen det bes dispensert fra og hensynet bak lovens formålsparagraf vil ifølge 
klagerne ikke på noen måte settes til side ved en dispensasjon. De skriver videre at 
fordelene med og gode hensyn for dispensasjon er det mange av.

1. Det er en gjenoppføring av tidligere molo som omsøkes. Den tidligere moloen
antas å ha blitt oppført før 1965. Den er delvis blitt ødelagt av sjøen, men vesentlige
deler ligger fremdeles på plass. Det vil således ikke på noen måte skje en vesentlig
endring i strandsonen ved en gjenoppføring.

2. Gjenoppføring vil kun virke forskjønnende på eiendommen. Det er etter vår
mening ikke riktig når det hevdes at gjenoppført molo vil virke skjemmende på
strandsonen og dermed må anses som en ulempe i forhold til bestemmelsene.
Moloen vil bli oppført med naturstein mot havet/sjøen og således ikke på noen måte
visuelt bryte med tilliggende områder.
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3. Så sent som i 2001 ble det søkt om å oppføre brygge i ytterkant av moloen.
Bryggen ble tillatt oppført. Bryggen ville på mange måter brutt sterkere med
eksisterende terreng og strandsone enn moloen. Da må i alle fall moloen nå tillates
gjenoppført.

4. Opprinnelig hytte på eiendommen ble oppført i 1962 og ny hytte nå nylig. Hyttens
beliggenhet like ved sjøen er valgt nettopp med sikte på sjø- og strandliv. Sjølivet er
avhengig av gode og sikre tillegging- og fortøyningsmuligheter for båter. Det være
seg for både beboere og gjester. Det er helt nødvendig med beskyttelse mot sjøen
ettersom bølgene kan være store i området. Eneste mulighet å sikre båter og
personer (bruker av båtene) er gjennom bygging av den omsøkte moloen slik
eiendommen ligger. Dette har selvsagt en vesentlig betydning og verdi for
bruksmulighetene for eiendommen. Det i seg selv burde alene tilsi at søknaden blir
innvilget.

5. Det har ikke kommet noen som helst innvendinger fra noe som helst hold mot
gjenoppføring av moloen. Således er det ikke noen offentlige instanser som har hatt
innvendinger til oppføringen. Det i seg selv skulle også tale for at det ikke er noen
vektige grunner til ikke å gi den omsøkte dispensasjon.

6. Moloen vil ikke på noen måte være til hinder for eksisterende eller hypotetisk
fremtidig ferdsel i strandsonen. Området er i utgangspunktet nokså utilgjengelig og
det er ingen ferdsel av utenforstående i akkurat dette området.

7. Moloen vil ikke på noen måte være til ulempe for båttrafikken i området og
spesielt ikke forbi odden. Den vil tvert i mot kunne sikre sikker ferdsel ved å ha klare og
bedre avgrensinger mot sjøen enn eksisterende rester fra den tidligere moloen.

Klagerne skriver videre at de ikke kan se at en eventuell dispensasjon vil være i strid med 
tidligere og andre vedtak i lignende saker. De mener derfor at det ikke er noe hensyn i denne 
saken at en dispensasjon skal kunne få betydning ut over denne saken. De viser til en sak 
fra Hurum kommune, gnr. 29, bnr. 47, der Fylkesmannen omgjorde et avslag på 
dispensasjon. Klagerne mener at det i deres sak forligger enda bedre grunner til å gi 
dispensasjon enn i den saken som det refereres til i Hurum kommune. Klagerne mener at det 
sikkert finnes også andre saker, uten at de har funnet disse.

Avslutningsvis i klagen skriver klagerne at de med dette håper at Planteknisk utvalg kan se 
på saken og omgjøre sitt tidligere vedtak, slik at dispensasjon gis og moloen tillates oppført 
som omsøkt. Etter deres mening vil moloen gli fint inn i terrenget / området og være et flott 
og forskjønnende anlegg.
  

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken. Klagen er levert inn innen den forlengede klagefristen. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Habilitet.
Det er forvaltningslovens § 6 som omhandler habilitetsspørsmål. I første ledd er det klare 
avgrensninger for hvem som er habil og ikke. I andre ledd står det følgende:
”Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke hans 
upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det 
skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.
I fjerde ledd står det følgende:
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”Ugildighetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige 
eller private interesser tilsier at han viker sete.”
Det blir opp til Planteknisk utvalg å bestemme om lederen er habil i denne saken.

Når det gjelde de grunnene som klagerne oppgir som fordeler ved en dispensasjon, vil 
byggesakssjefen kommentere følgende:

Punkt 1:
Her skriver klagerne at det gjelder søknad om gjenoppføring av en tidligere molo, og at den 
tidligere moloen antas å ha blitt oppført før 1965. I brev fra ansvarlig søker Kristiansen & 
Selmer-Olsen AS, datert 08.04.11, i forbindelse med søknad om dispensasjon, skriver de 
bl.a. følgende: ”Det har av forrige eier av eiendommen i 2001 blitt søkt om, og bygget en 
molo på samme sted. Dessverre var moloen underdimensjonert og ble tatt av sjøen neste 
vinter, så bare deler av den står igjen, resten er kastet på land lenger inne.”
Ifølge kommunens byggesaksarkiv ble det i 2001 gitt tillatelse til å bygge en brygge på 2 m x 
6 m nordøst på daværende molo. I søknaden står det bl.a.: ”Det er allerede en molo på det 
respektive sted. Derfor ingen ny inngripen i existerende.”
På et gammelt kart som er konstruert på grunnlag av flyfoto tatt i 1966, er det ikke med noen 
molo her.
Den omsøkte moloen er ca 30 m lang, ca 10 m bred i vannlinjen, og ca 2,5 m høy over 
middelvannstand. Det er grunn til å tro at i alle fall bredden og høyden på den omsøkte 
moloen er betydelig større enn på den tidligere moloen.
Byggesakssjefen er ikke enig i at det ikke vil skje en vesentlig endring i strandsonen ved en 
gjenoppføring. Både lengde, høyde og bredde vil bli vesentlig større enn det som ligger igjen 
etter tidligere molo.

Punkt 2.
Byggesakssjefen er ikke enig med klagerne i at en slik konstruksjon som den omsøkte 
moloen vil virke forskjønnende på eiendommen.

Punkt 3.
Den brygga som det ble gitt tillatelse til i 2001 var en 2 m x 6 m stor trebrygge som ifølge 
tegningen skulle ligge mindre enn 1 m over middelvannstand. Den skulle ligge nordøst for 
den nordøstligste av de to små ”moloene” som da lå der. Den moloen som nå søkes oppført 
har en grunnflate i vannlinjen på ca. 300 m2, mens den brygga som det ble gitt tillatelse til i 
2001 var ca 12 m2. Se vedlegg som viser et vedlegg fra søknaden fra 2001.

Punkt 4.
Avstanden til etablerte småbåtanlegg i Hellvik er ikke så stor at det vil være til en stor ulempe 
å benytte disse istedenfor å bygge en molo utenfor egen eiendom. Disse områdene er langt 
mindre utsatt for vind og bølger enn området der den omsøkte moloen er tenkt plassert.

Punkt 6.
Selv om en molo ikke vil være til hinder for ferdsel i strandsonen, vil den etter 
byggesakssjefens syn virke skjemmende på strandsonen.

Byggesakssjefen konkluderer med at:
- Fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.
- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynene bak kommuneplanens 

viste arealbruk i dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).
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Etter byggesakssjefen syn bør klager ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket som det klages over ble 
fattet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Elisabeth og Einar Kvassheim på vedtak i sak 
PTU 151/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom 
klagen inneholder følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket 
det klages over ble fattet:
1.
2. 

Vedtaket i sak PTU 151/12 oppheves.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-
8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om rammetillatelse og 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon anses som klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en 
dispensasjon. 

Som fordeler oppgis følgende:
- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak moloen som 

eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke mulig å 

benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” retning.
- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken forbi 

odden.
Ulempe:
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- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Det forutsettes at anbefalinger gitt i uttalelsen fra Kystverket, datert 24.04.12 følges og at 
arbeidet ikke starter før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse.

      Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 2011-
2022, og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

242368
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og 
Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

159338 Foto
252162 Klage på avslag på søknad om dispensasjon for molo på gnr.60 bnr.249
252952 Vedlegg til søknad fra 2001.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 
- Trosavigveien 27

2 I 24.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Reetablering av Molo ved gnr. 60 bnr. 207 på 
Hellvik

3 U 29.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar vedr. reetablering av Molo ved 
gnr. 60 , bnr. 249 på Hellvik

4 I 28.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. dispensasjonssøknad for oppføring av 
molo gnr. 60 bnr. 249 - Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207

5 I 18.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Dispensasjonsøknad i forbindelse med molo 
gnr.60 bnr.249 - Trosavigveien 207, Hellvik

6 U 22.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar 
Kvassheim, Trosavigveien 207. Foreløpig svar 2.

8 U 27.01.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS; 
Einar Kvassheim

Varsel/informasjon om befaring

9 U 09.03.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Oversendelse av vedtak -  Molo gnr. 60 bnr. 249 
- Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

10 U 09.03.2012

Fiskeridirektoratet 
Region Sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Molo gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

12 I 12.04.2012
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Vedr. molo gnr. 60 bnr. 249, Trosavigveien 207 -
oversendelse av vedtak
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11 I 12.04.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse - gjennoppbygging av molo gnr. 60 bnr. 
249, Trosavigveien 207

13 I 18.04.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse molo gnr. 60 bnr. 249 - dispensasjon

14 I 24.04.2012 Kystverket Vest
Uttalelse til søknad om dispensasjon vedr. molo 
gnr. 60 bnr. 249

16 U 04.10.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Oversendelse av vedtak i planteknisk utvalg -
Avslag på søknad om dispensasjon for molo gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207

17 I 23.10.2012 Einar Kvassheim
Klage på søknad om dispensasjon for molo på 
gnr.60 bnr.249 - søknad om utvidet svarfrist

18 U 24.10.2012 Einar Kvassheim
Klage på søknad om dispensasjon for molo på 
gnr.60 bnr.249

19 I 31.10.2012 Einar Kvassheim
Klage på avslag på søknad om dispensasjon for 
molo på gnr.60 bnr.249

Parter i saken:
            
TIL Einar Kvassheim Vivendelstien 13 4022 STAVANGER
SØK Kristiansen og Selmer-

Olsen AS
Strandg. 32 4400 FLEKKEFJORD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :GBR-60/249, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/360
Journalpostløpenr.:
12/22519

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
151/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Søknad om rammetillatelse og dispensasjon for Molo, gnr. 
60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207
  
Sammendrag:
Planteknisk utvalg anbefalte i møte den 07.02.12, som sak PTU-025/12, å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 100 meters beltet. Søknaden ble 
sendt på høring til statlige og regionale myndigheter. Ingen av høringsinstansene fraråder 
dispensasjon. Det anbefales at det gis rammetillatelse og dispensasjon.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og bygningsloven 
§ 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om rammetillatelse og 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en dispensasjon anses som klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering og at hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra og hensynet bak lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved 
en dispensasjon. 

Som fordeler oppgis følgende:
- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak moloen 

som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke mulig 

å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer fra ”feil” 
retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for båttrafikken 
forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Det forutsettes at anbefalinger gitt i uttalelsen fra Kystverket, datert 24.04.12 følges 
og at arbeidet ikke starter før det er søkt om og gitt igangsettingstillatelse.
Byggesakssjefen gir teknisk byggetillatelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune 
2011-2022, og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.
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25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP):

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.”

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Endring i rådmannen innstilling første avsnitt (stryk rammetillatelse):

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak 
lovens formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. ”

Votering:
Nygårds forslag om at rammetillatelse i rådmannens innstilling strykes enstemmig vedtatt.
Eges forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (H + FRP).

PTU-151/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- En dispensasjon vil være vesentlig i strid med kommuneplanens viste arealbruk i 
dette området (Bruk og vern av sjø og vassdrag, naturområde).
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Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon ikke anbefales med følgende begrunnelse:

- Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

- Dispensasjon vil være vesentlig i strid med hensynet bak bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak i 100 m beltet).

Søknaden om dispensasjon/tillatelse til tiltak avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, og 
plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Søknaden ble behandlet i Planteknisk utvalg 07.02.12, sak 025/12. Vedtaket ble fattet med 6 
stemmer, mens 5 stemte for rådmannens innstilling (AP + Alf Tore Sæstad, KRF + V).

PTU-025/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler 
oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.

- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra bestemmelsen i 
plan- og bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales innvilget ettersom fordelene ved en 
dispensasjon anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og at 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf ikke settes vesentlig til side ved en dispensasjon. Som fordeler 
oppgis følgende:

- Moloen er ikke et nytt tiltak, bare en gjenoppføring av en tidligere molo.
- Det har vært hytte på denne eiendommen i mange år, med området bak 

moloen som eneste mulige båtplass.
- Det er åpent hav rett inn her, så båtplassen moloen beskytter, er i dag ikke 

mulig å benytte selv ved moderat sjø sommerstid, dersom bølgene kommer 
fra ”feil” retning.
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- Moloen er ikke til hinder for ferdsel i strandsonen, eller til ulempe for 
båttrafikken forbi odden.

Ulempe:
- Moloen vil virke skjemmende på strandsonen.

Før endelig vedtak i saken fattes, sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland Fylkeskommune, Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, 
og plan- og bygningsloven §§ 1-8 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden ble sendt på høring til de instansene som er nevnt i vedtaket. Det er kommet inn 
merknader fra følgende:

Fiskeridirektoratet.
De skriver at fiskerimyndighetene er ansvarlige for forvaltningen av de levende marine 
ressursene, fiskerinæringen og kontroll med akvakulturnæringen. De viser til innspill fra 
Fiskarlaget Vest. I nevnte innspill fremkommer det at de helst ser at båtplasser blir samlet, 
samt etableres i områder som ikke kommer i konflikt med fiskeriinteresser. Omsøkt molo vil 
ikke komme i konflikt med registrerte fiskeriinteresser, men de forutsetter at unødig stein ikke 
blir spredt på bunnen. Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det er spesielle fiskeri- og / eller 
akvakulturinteresser som skulle bli skadelidende som følge av tillatelse / dispensasjon til 
omsøkte tiltak. Det blir derfor ikke fremsatt vesentlige merknader til søknaden.

Rogaland fylkeskommune.
Kulturseksjonen har vurdert søknaden som sektormyndighet innenfor kulturminnevern. 
Saken er også forelagt Stavanger sjøfartsmuseum for å vurdere den opp mot eventuelle 
kulturminner i sjøen. Ut fra kulturseksjonens arkiver og sjøfartsmuseets vurderinger, kan 
kulturseksjonen ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med legalfredede eller andre 
verneverdige kulturminner. På dette grunnlag har ikke kulturseksjonen merknader til at 
tiltaket gjennomføres. De understreker at selv om man i dag ikke er kjent med legalfredede 
eller andre verneverdige kulturminner i området som omfattes av tiltaket, må eventuelle funn 
ved gjennomføring av tiltaket straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses 
inntil vedkommende myndighet har vurdert funnet, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.

Kystverket.
Kystverket har ved flere anledninger utdypet innseilingen og havnen i Hellvik, for å bedre 
havneforholdene og legge forholdene bedre til rette for sjørettet næringsvirksomhet i havna. 
Kystverket har ikke særlige motforestillinger til at det gis dispensasjon for gjenoppbygging av 
delvis havarert molo, forutsatt at dekningsverket gjennomføres på en måte som ikke forringer 
innseiling til havna, samt at moloen gis en oppbygging som tåler den belastningen den blir 
påført i form av blant annet drag og bølgeslag.

Fylkesmannen i Rogaland har ikke sendt inn merknader. Det ble i oversendelsesbrevet ikke 
sett frist for uttalelse, men vi legger til grunn at dersom Fylkesmannen hadde hatt vesentlige 
merknader ville de blitt sendt inn.

Saksbehandlers vurderinger:
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Saksbehandler legger til grunn at flertallet i Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon og at 
ingen av høringsinstansene har frarådet dispensasjon. Søknaden legges derfor fram med 
positiv innstilling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra arealbruken i 
kommuneplanen for Eigersund kommune og fra bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven § 1-8, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden om 
rammetillatelse og dispensasjon ikke innvilges ettersom fordelene ved en 
dispensasjon ikke anses som klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og 
at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra og hensynet bak lovens 
formålsparagraf settes vesentlig til side ved en dispensasjon. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022, 
og plan- og bygningsloven §§ 1-8, 19-2, 20-1 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
159333 Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 - Trosavigveien 27

206311
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for Molo, gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth 
og Einar Kvassheim, Trosavigveien 207

159336 Situasjonsplan og snitt av molo
159334 Oversendelsesbrev
159337 Kart
159338 Foto
159339 Notat
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172443
Vedr. dispensasjonssøknad for oppføring av molo gnr. 60 bnr. 249 - Einar 
Kvassheim, Trosavigveien 207

208187 K-plan Hellvik.pdf
225964 Uttalelse molo gnr. 60 bnr. 249 - dispensasjon
227241 Uttalelse til søknad om dispensasjon vedr. molo gnr. 60 bnr. 249
225790 Vedr. molo gnr. 60 bnr. 249, Trosavigveien 207 - oversendelse av vedtak
225791 Kopi av brev fra Fiskarlaget Vest 12.04.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.02.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Søknad om rammetillatelse molo gnr. 60 bnr. 249 
- Trosavigveien 27

2 I 24.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Reetablering av Molo ved gnr. 60 bnr. 207 på 
Hellvik

3 U 29.03.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar vedr. reetablering av Molo ved 
gnr. 60 , bnr. 249 på Hellvik

4 I 28.04.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Vedr. dispensasjonssøknad for oppføring av 
molo gnr. 60 bnr. 249 - Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207

5 I 18.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Dispensasjonsøknad i forbindelse med molo 
gnr.60 bnr.249 - Trosavigveien 207, Hellvik

6 U 22.11.2011
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar 
Kvassheim, Trosavigveien 207. Foreløpig svar 2.

8 U 27.01.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS; 
Einar Kvassheim

Varsel/informasjon om befaring

9 U 09.03.2012
Kristiansen og Selmer-
Olsen AS

Oversendelse av vedtak -  Molo gnr. 60 bnr. 249 
- Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

10 U 09.03.2012

Fiskeridirektoratet 
Region Sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Molo gnr. 60 bnr. 249 -
Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207

11 I 12.04.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse - gjennoppbygging av molo gnr. 60 bnr. 
249, Trosavigveien 207

12 I 12.04.2012
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Vedr. molo gnr. 60 bnr. 249, Trosavigveien 207 -
oversendelse av vedtak

13 I 18.04.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse molo gnr. 60 bnr. 249 - dispensasjon

14 I 24.04.2012 Kystverket Vest
Uttalelse til søknad om dispensasjon vedr. molo 
gnr. 60 bnr. 249

Parter i saken:
            
TIL Einar Kvassheim Vivendelstien 13 4022 STAVANGER
SØK Kristiansen og Selmer-

Olsen AS
Strandg. 32 4400 FLEKKEFJORD
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Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59
4001  STAVANGER

Stavanger, 31. oktober 2012
... 

Deres ref.: 12/25784/GBR-60/249, FA-L42 - Jarle Valle

VEDRØRENDE SAK I PLANTEKNISK UTVALG, PU M-151/12 - AVSLAG PÅ SØKNAD 

OM DISPENSASJON FOR MOLO PÅ GNR. 60 BNR. 249 – KLAGE

1. INNLEDNING

Vi viser til oversendt avslag på vår søknad om dispensasjon om molo på gnr. 60 bnr. 249 –

eiere Elisabeth og Einar Kvassheim. Vedtaket påklages med dette i det vi mener det 

foreligger tungtveiende grunner for å gi dispensasjon som omsøkt, jf. nedenfor pkt. 2.

2. BEGRUNNELSE FOR KLAGEN

a) PUs vedtak i sak PTU-025/12. 

I sak PTU-025/12 den 07.02.12 anbefalte PTU å gi dispensasjon fra kommunedelplanens 

arealdel og fra forbud mot tiltak i 100m-beltet. Søknaden ble så sendt på høring til statlige og 

regionale myndigheter uten at noen av høringsinstansene frarådde dispensasjon. Vi må da 

kunne forvente at PU i sin neste behandling av saken ikke endrer sitt tidligere standpunkt i det 
det fra første gangs til andre gangs behandling ikke var tilkommet noen endrende 

opplysninger som skal tilsi noen som helst endring av tidligere vedtak. Såpass forutsigbarhet 

må kunne forventes.

b) Habilitet

Det var AP som foreslo ordlyden i vedtaket som påklages. AP’s representant og leder av PTU 

Bjørn Reidar Berentsen antas å ha vært styrt av utenforliggende og personlige hensyn i det 
han selv har hytte i nærheten av omsøkt tiltak og ser dette fra sin eiendom. Bjørn Reidar 

Berentsen skal forøvrig overfor Planutvalget 07.02.12/Kvassheim ha gitt uttrykk for at omsøkt 

tiltak var bra og han viste til at moloen hadde stått i alle år. Bjørn Reidar Berentsen bes 

vurdere sin habilitet.

c) Materielle grunner til å gi dispensasjon.

Fordelene ved en dispensasjon vil klart være større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Det er vanskelig å se at det er ulempe(r) i det hele ved om dispensasjon gis. Vi kan ikke se det 
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er det. Hensynene bak bestemmelsen det bes dispensert fra og hensynet bak lovens 

formålsparagraf, vil ikke på noen måte settes til side ved en dispensasjon. Fordelene med og 

gode hensyn for dispensasjon er det mange av.

1. Det er en gjenoppføring av tidl igere molo som omsøkes. Den tidligere moloen 

antas å ha  blitt oppført før 1965. Den er delvis blitt ødelagt av sjøen, men vesentlige 

deler ligger fremdeles på plass. Det vil således ikke på noen måte skje en vesentlig 

endring i strandsonen ved en gjenoppføring.

2. Gjenoppføring vil kun virke forskjønnende på eiendommen. Det er etter vår 

mening ikke riktig når det hevdes at gjenoppført molo vil virke skjemmende på 

strandsonen og dermed må anses som en ulempe i forhold til bestemmelsene. 

Moloen vil bli oppført med naturstein mot havet/sjøen og således ikke på noen måte 

visuelt bryte med tilliggende områder.

3. Så sent som i 2001 ble det søkt om å oppføre brygge i ytterkant av moloen. 

Bryggen ble tillatt oppført. Bryggen ville på mange måter brutt sterkere med 

eksisterende terreng og strandsone enn moloen. Da må i alle fall moloen nå tillates 

gjenoppført.

4. Opprinnelig hytte på eiendommen ble oppført i 1962 og ny hytte nå nylig. Hyttens 

beliggenhet like ved sjøen er valgt nettopp med sikte på sjø- og strandliv. Sjølivet er 

avhengig av gode og sikre tillegging- og fortøyningsmuligheter for båter. Det være 

seg for både beboere og gjester. Det er helt nødvendig med beskyttelse mot sjøen 
ettersom bølgene kan være store i området. Eneste mulighet å sikre båter og 

personer (bruker av båtene) er gjennom bygging av den omsøkte moloen slik 

eiendommen ligger. Dette har selvsagt en vesentlig betydning og verdi for 

bruksmulighetene for eiendommen. Det i seg selv burde alene tilsi at søknaden blir 

innvilget.

5. Det har ikke kommet noen som helst innvendinger fra noe som helst hold mot 

gjenoppføring av moloen. Således er det ikke noen offentlige instanser som har hatt 

innvendinger til oppføringen. Det i seg selv skulle også tale for at det ikke er noen 

vektige grunner til ikke å gi den omsøkte dispensasjon.

6. Moloen vil ikke på noen måte være til hinder for eksisterende eller hypotetisk 

fremtidig ferdsel i strandsonen. Området er i utgangspunktet nokså utilgjengelig og 

det er ingen ferdsel av utenforstående i akkurat dette området.

7. Moloen vil ikke på noen måte være til ulempe for båttrafikken i området og 

spesielt ikke forbi odden. Den vil tvert i mot kunne sikre sikker ferdsel ved å ha klare og 

bedre avgrensinger mot sjøen enn eksisterende rester fra den tidligere moloen.

3. DISPENSASJON

Det kan ikke ses at en eventuell dispensasjon vil være i strid med tidligere og andre vedtak i 
lignende saker. Det er således ikke noe hensyn i denne saken at en evt dispensasjon skal 

kunne få betydning utover denne saken. I en annen sak fra Hurum kommune, gnr. 29 bnr. 47, 

omgjorde Fylkesmannen et avslag på dispensasjon. I vår sak antas det å foreligge enda 

bedre grunner til å gi dispensasjon enn i den saken. Det er sikkert også andre eksempler uten 

at vi har funnet disse.
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4. OMGJØRING

Vi håper med dette at PTU igjen kan se på saken og omgjøre sitt tidligere vedtak slik at 

dispensasjon gis og moloen tillates oppført som omsøkt. Etter vår mening vil moloen gli fint inn 

i terrenget/området og være et flott og forskjønnede anlegg.

Deres forhåpentligvis positive meddelelse om resultatet fra klagebehandlingen i møte ses.

Med vennlig hilsen

Elisabeth og Einar Kvassheim
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
12/29773

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
213/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Søknad om nedsettelse av gebyr -
Dispensasjon/Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn og Viggo 
Mattsson, Midbrødveien
  

Sammendrag:
Det ble i skriv mottatt her søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 133. tiltaket forutsatte dispensasjon fra reguleringsplan da området ikke er 
regulert til byggeområde. Det forelå nabomerknader i saken.
Planteknisk utvalg avslo søknaden i møte den 12.06.12 som sak PTU-100/12.
Tiltakshaver Viggo Mattson har i skriv mottatt her 15.08.12 søkt om nedsettelse av 
behandlingsgebyr utlignet til kr. 18.270, da han finner størrelsen på gebyret urimelig.
I henhold til § 7 i gjeldende gebyrregulativ kan planteknisk utvalg fastsette nytt gebyr der 
behandlingsgebyret er urimelig.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Viggo 
Mattsson, og har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt behandlingsgebyr, kr. 
18.270,-, ikke er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med søknaden.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-100/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det fremgår av gebyrregulativets § 7:
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende 
gebyr.
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Behandlingsgebyret består av følgende:
50 % av gebyr for tillatelse til fritidsbolig  1.422,-
50 % av arealgebyr     171,-
50 % av gebyr for ansvarsrett     129,-
Dispensasjonsgebyr 16.548,-
Til sammen 18.270,-

Det anføres i søknad om nedsettelse av gebyr:
Viser til størrelse på dette beløp, gjelder dispensasjonsgebyret ifr. § 1-8, endring av formål ved plan 
for bygging av fritidsbolig.

Viser til Deres regulativ § 7 URIMELIGE GEBYR.

Mener dette må være et urimelig krav ut fra den enkle sak som dette måtte innebære for kommunens 
saksbehandling.

Ber om at denne reduseres tilsvarende brukt saksbehandlingstid. (Regner med at det føres tid for 
utført arbeide internt i Deres system).

Saksbehandlers vurderinger:
Gebyrregulativet er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 der det 
fremgår at kommunen kan kreve kostnadene ved behandling av byggesaker dekket av 
tiltakshaver. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. 
Dette såkalte selvkostprinsippet tolkes ikke ut fra den enkelte sak, men for seksjonen som 
helhet.
En sjablonmessig fordeling av kostnadene på de forskjellige type sakene vil derfor 
nødvendigvis føre til visse unøyaktigheter i påløpte behandlingsgebyr i den enkelte sak. Det 
kan tenkes dispensasjonssøknader der tidsbruken er forholdsvis beskjeden og på den annen 
side kan det forekomme meldingssaker som er svært tidkrevende. Disse konsekvensene er 
imidlertid vurdert og akseptert i fastsettelsen av gebyrregulativet.

En viser for øvrig til kommunal- og regionaldepartementets skriv av 12.06.09:
Kostnader forbundet med kommunenes utøvelse av bygningsmyndighet avhenger av den enkelte 
kommunes organisering av tjenestene og valg av innsatsfaktorer, samt karakteristika ved den 
byggevirksomhet som skjer i kommunen. Dette vil være bestemmende for gebyret. Selvkost 
innebærer aksept for variasjonsspenn. Variasjonsspenn avhenger av valg av prissystem, kommunens 
kostnader, naturlige variasjoner mellom sakene og usikkerhet. Variasjonsspenn kan kvantifiseres ved 
analyse av kostnadselementene og prissystemet, både gjennom statistisk metode eller ved såkalt 
"case-studie". Slik analyse kan legges til grunn for vurdering av naturlige og akseptable variasjoner, 
både når det gjelder fastlegging av prissystem gjennom gebyrregulativ og i den konkrete sak. 

Det føres ikke timebruk internt i seksjonen, så en kan ikke fastslå med nøyaktighet hvor mye 
tid som brukes på den enkelte sak.
Det er likevel ingenting som tyder på at det har vært mindre arbeid med denne saken enn 
lignende saksforløp. Angjeldende sak var på ingen måte kurant og det forelå også 
merknader fra naboer.

Rådmannen kan forstå at det er forsmedelig å måtte betale kr. 18.270,- uten å få noe 
håndgripelig igjen for det, men det må legges til grunn at tilakshaver kjente til både 
gebyrregulativet og risikoen for at dispensasjonssøknaden ikke ville bli innvilget.

”Urimelig gebyr” bør først og fremst ses i hensyn i saker der det grunnleggende oppsettet av 
gebyrregulativet slår særlig uheldig ut, for eksempel ved større lagerbygg hvor 
behandlingsgebyret i hovedsak består av arealgebyr. 

Rådmannen finner etter dette at behandlingsgebyret ikke fremstår som urimelig.
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden om nedsettelse av gebyr.

Økonomiske konsekvenser:
Reduksjon i gebyret vil naturligvis gi redusert inntekt til seksjon byggesak.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 15.08.12 om nedsettelse av 
behandlingsgebyr i sak PTU-100/12 av 12.06.12, og har funnet at påløpt behandlingsgebyr i 
saken er urimelig. Behandlingsgebyret settes ned til kr. ….. ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 7 i gebyrregulativ for byggesaker, vedtatt av 
kommunestyret den 20.12.10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
242296 Klage på mottatt faktura vedr. dispensasjonssøknad

230177
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og Viggo 
Mattsson

254790 Gebyrregulativ for byggesaker

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

9 U 04.06.2012

Evelyn og Viggo
Mattsson; 
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus; 
Bjerkreim Trelast AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 03.07.2012 Bjerkreim Trelast AS Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
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133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

11 I 15.08.2012 Viggo Mattsson
Klage på mottatt faktura vedr. 
dispensasjonssøknad

13 X 20.11.2012 Gebyrregulativ for byggesaker

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND

N Nina Myklebust Midbrødveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
12/15013

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
100/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

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

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 11.04.11, søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 133. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplan da området 
ikke er regulert til byggeområde.
Naboer er varslet og det har kommet inn nabomerknader fra Brit Turid Motland og Alf Tore 
Melhus.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har 
funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

12.06.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-100/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men 
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har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan 
for Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

Vedtaket er enstemmig,

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Seksarvik, stadfestet av fylkesmannen 04.07.69.
Det fremgår av punkt 1 i bestemmelsene til planen at det bare kan oppføres hytter i det antall 
og den plassering som fremgår av plankartet. 

Det fremgår ikke av reguleringsplanen hvor store hytter som er tillatt. Det er derfor vanlig 
praksis å anse kommuneplanens bestemmelser som retningsgivende. På 
søknadstidspunktet gjaldt kommuneplanen vedtatt av kommunestyret 17.09.07. Området var 
da benevnt som BF-område i kommuneplanens arealdel. I § 3-11 heter det:
I byggeområdene merket BF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes med 
teglstein. Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. bebyggelsens karakter, 
stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.v. skal være i samsvar med stedlig, tradisjonell 
byggeskikk.
Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 60 m². maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter.
Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan.

Adgangen til å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

       Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

       Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

       Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden. 

       Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Som begrunnelse og bakgrunn for dispensasjonen er det i skriv datert 17.02.11 anført:
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Eier av eiendommene gnr. 2 bnr. 75, 132 og 137, Brit Turid Motland og Alf Tore Melhus har i 
skriv datert 07.09.10 og 11.03.11 kommet med merknader til tiltaket. Det anføres i hovedsak:
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Til dette har ansvarlig søker i skriv 06.04.11 kommentert:

Saksbehandlers vurderinger:
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Spørsmålet blir 
dermed om hensynene bak det regulerte friområde blir vesentlig tilsidesatt.
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Det er i planen bestemt plasseringen og antallet hytter i planområdet. Dette betyr at det ikke 
kan bebygges utenfor de spesifikt angitte områdene. Rådmannen legger til grunn at de 
hensynene som normalt inngår i dagens bruk av arealformålet ”friområde” også gjør seg 
gjeldende i dette området.
Formålet med et byggeforbud som vist i reguleringsplankartet er blant annet å ivareta 
estetiske hensyn og fri ferdsel for allmennheten. Det vil også være nærliggende at hensyn til 
strandsoneforvaltning gjør seg gjeldende i noen grad selv om området er avsatt til 
byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Området hvor fritidsboligen skal plasseres er et av få områder som i dag fremstår som et 
friområde/ grøntområde innenfor planområdet. Arealet bør derfor skjermes mot nye 
byggetiltak for å opprettholde et naturpreg på landskapet. 
En finner ikke å kunne legge vekt på søkers argument om at eiendommen kan benyttes til 
”noe annet” enn ”villnis”. 

Reguleringsplanen fremstår i dag som ferdig utbygget. Dette vil i seg selv tale mot 
dispensasjon da en har oppnådd et byggeområde som ønsket i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.
Det fremgår ikke av begrunnelsen for dispensasjon, men en antar likevel ut fra 
omstendighetene samt at hytten er prosjektert ut fra en tilstøtende reguleringsplan, at søker 
mener det er grunnlag for fortetting i planområdet. 

Det kan være tilfelle at fortetting av planområdet både er mulig og ønskelig, men 
dispensasjonsadgangen etter § 19-2 er begrenset. Dersom hensynet bak det regulerte 
byggeforbudet fortsatt gjør seg gjeldende med styrke må en slik fortetting skje gjennom en 
reguleringsendring.
En dispensasjon vil etter Rådmannens syn i alle tilfelle legge press for utbygging/ fortetting 
av hele Seksarvågen. Det er mange forholdsvis store tomter i området hvor det kan være
mulig med fortetting. Da begrunnelsen for dispensasjon i dette tilfellet nødvendigvis vil være 
av såpass generell karakter, vil en skape forventning om at dispensasjoner kan påregnes.
Kommunen må prøve å unngå at dispensasjoner undergraver vedtatte planer som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning 
i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

En finner uansett ikke grunnlag for å legge den tilstøtende reguleringsplanen for gnr. 2 bnr. 
37 til grunn. Etter at denne planen ble vedtatt har det trådt i kraft en ny lov som ifølge 
lovforarbeidene skal være strengere med hensyn til både dispensasjon og 
strandsoneforvaltning. At det etter mekling med Fylkesmannen i Rogaland ble vedtatt en 
fortetting i 2004 kan neppe uten videre tas til inntekt for at det bør gis dispensasjon i dette 
tilfellet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det regulerte byggeforbudet.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver må 
kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. En slik fordel må være tilstrekkelig 
spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningslovens 
setter.

Det fremgår av lovforarbeidene at det ”i saker hvor det foreligger helt spesielle 
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det 
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understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter 
plan- og bygningsloven”.
Rådmannen finner ikke at tiltakshavers savn etter sjøen og Midbrød kan anses som ”helt 
spesielle personlige hensyn” som kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Videre er dispensasjonen begrunnet med at området ”fremstår som et villnis med en 
avrenning av et eller annet som hadde vært greit å få ryddet opp i”. Det er for Rådmannen 
noe uklart hva som menes med dette argumentet. At området fremstår som et villnis er i tråd 
med reguleringsplanen og vil i alle fall ikke tale for dispensasjon. Videre antydes det at det 
forekommer forurensning eller lignende. En kan heller ikke se at dette skal tale for en 
dispensasjon. Dersom det forekommer forurensning har hjemmelshaver en selvstendig plikt 
til å utbedre forholdet etter forurensingsloven.

I den samlede vurderingen skal nabomerknadene vurderes. Det skal bemerkes at Melhus og 
Motland ikke lenger er hjemmelshavere til eiendommen gnr. 2 bnr. 137, Midbrødveien 98. En 
kan likevel ikke se at dette skal ha betydning da de fortsatt vil være part i saken samtidig 
som de fortsatt er hjemmelshavere til eiendommene gnr. 2 bnr. 132 og 137. Det er 
hjemmelshaver på søknadstidspunktet som skal varsles. Ved etterfølgende endringer i 
eierforhold kan dette slå uheldig ut, men merknadene skal likevel vurderes. Saksbehandler 
er for øvrig muntlig gjort kjent med at ny hjemmelshaver for Midbrødveien 98 ønsker å 
opprettholde de samme merknadene.

Kommunen skal legge til grunn de opplysningene som gis av søker og tiltakshaver, og en 
kan ikke se at forholdene tilsier annet her. En legger derfor til grunn at tiltakshaver har 
nødvendige privatrettslige rettigheter samt at de ansvarlige foretakene tar tilstrekkelig hensyn 
til byggegrunn. Andre privatrettslige forhold kan ikke kommunen ta hensyn til.

Hva gjelder merknaden angående bygging på areal som fremstår som grøntområde er 
rådmannen for så vidt enig og viser til ovenstående drøfting av forholdet.

Videre er det anført at eiendommen gnr. 2 bnr. 75 ved en dispensasjon vil få en vesentlig 
forringelse med hensyn til utsikt til sjø og til grøntområdet. I utgangspunktet må naboer 
forvente å miste utsikt og lignende da det er både et kommunalt og nasjonalt ønske om 
fortetting av eksisterende byggeområder. 
I dispensasjonssaker vil det imidlertid være rimelig å legge større vekt på slike innvendinger 
da en ikke må ha de samme forventningene til fortetting. Mens plangrunnlaget her har vært 
uendret siden 1969, har strandsoneforvaltningen blitt strengere med årene.
Boligen på eiendommen gnr. 2 bnr. 75 vender seg mot sjøen og utsikten må anses å være 
en dominerende kvalitet ved eiendommen. Selv om utsiktstapet ikke vil være total kan en 
neppe kalle ulempen for beskjeden, og merknadene bør tillegges vekt i den samlede 
vurderingen.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Skulle planteknisk utvalg likevel finne at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede, skal en 
bemerke at en i tråd med dagjeldende kommuneplan (videreført i ny kommuneplan), ikke 
ønsker at fritidsboliger i BF-områder overstiger 60 m² bebygd areal. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på ca. 75 m² og en bør vurdere å kreve at tiltaket revideres i tråd med 
kommuneplanens retningslinjer.
Videre kan ikke fritidsboligen kobles til offentlig avløp før området er tilknyttet det nye 
kommunale renseanlegget i Ytstebrød. Det er uvisst når dette vil skje for dette området. Ved 
en eventuell tillatelse bør det derfor stilles krav om at tiltaket ikke tas i bruk før fritidsboligen 
kan kobles til offentlig avløp.
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjonen i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensynet bak regulert friområde.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, og har funnet å 
anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
byggeforbudet da ……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230769 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
137988 Protest mot søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 2 bnr 133
170681 Søknad om rammetillatelse - oppføring av fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien
170684 Dispensasjonssøknad
170686 Innkommet naboprotest
170685 Kommentarer til innkommet nabomerknader
170687 Situasjonskart
170689 Fasadetegninger
170690 Plantegning
170691 Snitt tegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011 Brit Turid Motland og Alf Protest mot søknad om dispensasjon fra 
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Tor Melhus reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

9 U 04.06.2012

Evelyn og Viggo 
Mattsson; 
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus; 
Bjerkreim Trelast AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 03.07.2012 Bjerkreim Trelast AS
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

11 I 15.08.2012 Viggo Mattsson
Klage på mottatt faktura vedr. 
dispensasjonssøknad

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND

N Nina Myklebust Midbrødveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.11.2012
Arkiv: :FA-Q14
Arkivsaksnr.:
09/2781
Journalpostløpenr.:
12/30048

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

Miljøavdelingen
Seksjon vei og utemiljø
Jone Chr. Omdal
Vei og utemiljøsjef
51 46 83 09
jone.omdal@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
214/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 -
Hestnesveien
  

Sammendrag:
Statens vegvesen (SVV) har mottatt en henvendelse med ønske om trafikksikkerhetstiltak på 
fv.55 Hesnesveien. Det søkes om gangfelt, fartshumper og redusert fartsgrense. Vegvesenet 
oppgir at de ut fra en totalvurdering ikke vil gå inn for gangfelt på fylkesveien fordi 
trafikksituasjonen ikke tilfredsstiller kriteriene for anleggelse av gangfelt. De viser også til at 
erfaringer med gangfelt er at de i liten grad gir økt trafikksikkerhet og at de først om fremst 
ser på gangfelt som et fremkommelighetstiltak. SVV går imidlertid inn for å redusere 
fartsgrensen fra 50 km/t til 40 km/t fra Lyngtangen og til endes av fylkesveien i Hestnes. 

SVV ber om høringsuttalelse fra Eigersund kommunen og Rogaland politidistrikt i forhold til å 
redusere fartsgrensen og etablere fartshumper. Kommunen har fått utsatt høringsfrist i 
saken.

Saksgang:
Planteknisk utvalg gir sin uttalelse til saken. 
Statens vegvesen fatter endelig beslutning.

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:

Eigersund kommune v/Planteknisk utvalg avgir følgende uttale til høring om redusert 
fartsgrense på deler av fv. 55 Hestnesveien:

Det er forståelse for at beboere i området kan være bekymret for trafikksikkerheten i 
forbindelse med kryssing av fv. 55 Hestnesveien. Veien er imidlertid anlagt med god 
standard hvor gang-/sykkelvei er atskilt med rabatt og det er etablert gatebelysning. Det rette 
strekket fra Lyngtangen og frem til 2. avkjørsel til venstre før Gitleveien er åpent, oversiktelig 
og med få utkjørsler direkte til fylkesveien. Planteknisk utvalg tror at bilistene vil føle at en 
fartsreduksjon på denne strekningen ikke vil oppleves som riktig. Det erkjennes imidlertid at 
det er et dilemma at beboere på Lyngtangen må krysse veien for å komme over til gang-
/sykkelvei og bussholdeplass. En ber om at Statens vegvesen vurderer om andre 
trafikksikkerhetstiltak kan kompensere for redusert fartsgrense, f.eks. fartsdempende tiltak 
som bedre sikrer at dagens fartsgrense overholdes og/eller målrettet belysning i 
krysningspunktet.

Fra 2. avkjørsel til venstre før en kommer til Gitleveien (mot Hestnes) og frem til snuplassen i 
enden av Hestnesveien endrer gatebildet seg markert ved at det er en økning i antall 
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utkjørsler som munner ut direkte i fylkesveien. Det er også flere boliger på sørøstsiden av 
fylkesveien, noe som resulterer i flere punkt hvor myke trafikanter vil krysser fylkesveien for å 
komme over til gang-/sykkelveien og bussholdeplasser. Dersom en av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker finner det nødvendig å redusere hastigheten fra 50 km/t til 
40 km/t vil det trolig være større forståelse for at det gjøres fra dette området og ut til og med
snuplassen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ikke kjent.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Statens vegvesen (SVV) har mottatt en henvendelse fra beboere i Gitleveien med ønske om 
trafikksikkerhetstiltak på fv.55 Hestnesveien. Kommunen har fått utsatt høringsfrist i saken.

I henvendelsen som er rettet til SVV vises det til økt trafikk etter at ny barnehage ble åpnet i 
august 2010 og at bekymringen spesielt er stor for skolebarn som må krysse veien fra og til 
skolebussen, og særlig i vinterhalvåret. Det skrives også at fartsgrensen er 50 km/t, men at 
mange kjører fortere enn dette. Det søkes om gangfelt, fartshumper og redusert fartsgrense.

SVV ser først og fremst på gangfelt som et fremkommelighetstiltak og ikke et 
trafikksikkerhetstiltak. Håndbok 270 (gangfeltkriterier) setter kriteriene for etablering av 
gangfelt. Trafikkmengden på Hestnesveien hadde ved siste måling en årsdøgntrafikk (ÅDT) 
på 1600, mens kriteriet for gangfelt er 2000. Med årsdøgntrafikk menes hvor mange kjøretøy 
som i gjennomsnitt passerer i begge kjøreretninger per døgn.  

SVV går ikke inn for at det etableres gangfelt på fylkesveien med utgangspunkt i dagens 
trafikksituasjon. Begrunnelsen for dette er at erfaringer viser at gangfelt i liten grad gir økt 
trafikksikkerhet. Undersøkelser viser at oppmerking av gangfelt i snitt fører til en økning av 
fotgjengerulykker på 28 %. Dette forklares delvis ved at fotgjengerne føler seg trygge når de 
krysser veien i gangfelt, mens bilistene ikke er særlig mer aktsomme selv om det er 
oppmerket gangfelt. Mange kjørende overholder heller ikke vikeplikten for fotgjengere i og 
ved gangfelt. 

SVV åpner imidlertid for å vurdere etablering av gangfelt på ny i fbm. utbygging av nye 
boligområder i Hestnes. 

SVV er skeptisk til etablering av fartshumper på fylkesveien da dette vil kunne gi en del støy 
for nærliggende bebyggelse. De ønsker imidlertid høringsinstansenes syn på etablering av 
fartshumper på nordsiden av Lyngtangen/tangenveien hvor det foregår kryssing på veien.

Etter en samlet vurdering går SVV inn for å redusere fartsgrensen fra 50 km/t til 40 km/t på fv 
55 mellom Lyngtangen og ut til endes av Hestnesveien. 

SVV har hentet inn uttalelse til saken hos Rundevoll skole. Rektor ved skolen skriver at 
skolens styringsgruppe ikke har noe å bemerke til vurderingene som SVV har foretatt i 
forhold til fartsreduserende tiltak på fv. 55 til Hestnes. Styringsgruppen vil gjerne legge til at 
et skilt om "barn leker" kunne vært satt opp der det i brevet nevnes å sette opp en fartshump. 
Det viktigste vil være å redusere farten til 40 km/t.

Saksbehandlers vurderinger:
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Hestnesveien er anlagt med gang-/sykkelvei som er atskilt med rabatt fra Kabelhusveien i 
Hestnes og frem til og med Hestnesbrua ved fv.44. Gang-/sykkelveien ligger på vestsiden av 
kjøreveien.

SVV går inn for å sette ned fartsgrensen fra Lyngtangen og frem til snuplassen i enden av 
Hesnesveien (på Hestnes). Strekningen mellom Lyngtangen og andre avkjørsel til venstre 
før Gitleveien (ca 350 m) er en rett og oversiktelig strekning. Her vil trolig de fleste bilistene 
føle det naturlig og forsvarlig å holde en hastighet som ligger høyere enn 40 km/t. Dilemmaet 
er at beboere på Lyngtangen må krysse fv. 55 for å komme over til gang-/sykkelvei og fra og 
til bussholdeplass. Det vil nesten alltid være vanskelig å argumentere mot senking av fart når 
det gjelder å øke trafikksikkerhet, men i dette tilfellet tror jeg at mange bilister vil oppleve en
fartsnedsettelse som feil mht. områdets oversiktelighet, gatebelysning og gang-/sykkelvei. 
Jeg vil derfor foreslå at SVV vurderer andre tiltak for å øke trafikksikkerheten på dette 
krysningspunktet, feks. bedre og målrettet belysning og/eller fartsdempende tiltak som bidrar 
til at dagens fartsgrense overholdes.

Fra avkjørselen like før Gitleveien (når en kjører mot Hestnes) endrer gatebildet seg markert 
ved at antall utkjørsler som munner ut i fylkesveien øker. Det er også større 
boligkonsentrasjoner på sørøstre side av veien - hvor en må krysse fylkesveien for å kommer 
over til gang-/sykkelvei og bussholdeplass. Området er imidlertid flatt og ganske oversiktelig. 
Dersom en av trafikksikkerhetsmessige årsaker ønsker å redusere hastigheten på fv. 55, så 
vil jeg tro at bilistene vil føle det mer naturlig å senke hastigheten fra dette området og ut til 
snuplassen.

I forhold til planlagt utbygging av Hestnesområdet vil trafikkmengden øke gradvis i årene 
som kommer. Som det påpekes i høringsbrevet fra SVV vil det kunne bli stilt rekkefølgekrav 
til utbyggingen, som f.eks. planskilte krysninger. Denne type tiltak vil bedre 
trafikksikkerheten.

Planlagt samlevei gjennom det nye utbyggingsområdet vil gå fra barnehagen, gjennom nytt 
boligområde og frem til Rundevoll skole. Til sammenligning kan det nevnes at det i dag er 50 
km/t i Hoveræget og frem til Rundevoll skole, uten at det trenger gå foran som et godt 
eksempel.

Når det gjelder å etablere fartshump ved Lyngtangen, kan dette være et egnet 
fartsreduserende tiltak mht. myke trafikanter som må krysse veien. Det overlates imidlertid til
SVV å avveie ulempene ved tiltaket opp mot fordelene av økt trafikksikkerhet.

Universell utforming:
Lite aktuelt. Ev. krav til bedret belysning på krysningspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.
~ o ~

Alternative løsninger:

Eigersund kommune v/Planteknisk har ingen merknader til Statens vegvesen sin høring om
redusert fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t på deler av fv. 55 Hestnesveien.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255472 vedlegg til sak - fartsreduksjon.pdf
224683 VS: Høringsbrev Fv.55 Eigersund kommune, Rundevoll skole.
217886 Fv. 55 - forslag om fartsgrense 40 km/t på deler av Hestnesveien
217887 E-mail fra Wenche Høghaug 28.01.12
217888 Foto Hestnesveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2009 Egil Heien
Lygre bru - bruk av Hestnesveien - innspill om 
trafikksikkerhetsmessige tiltak

3 N 29.10.2009 Torbjørn Corneliussen
Vedr. Lygre bru - bruk av Hestnesveien - innspill 
om trafikksikkerhetsmessige tiltak

2 U 29.10.2009 Egil Heien
Foreløpig tilbakemelding vedr. Lygre bru - bruk 
av Hestnesveien - innspill om 
trafikksikkerhetsmessige tiltak

4 U 30.10.2009 Egil Heien Lygre bru - bruk av Hestnesveien

5 I 02.02.2010 Statens vegvesen
Høringsbrev - forslag om forkjørsregulering av 
Hestnesveien, Fv 55

7 U 30.11.2010
Rogaland politidistrikt; 
Statens vegvesen

Varsel/informasjon om befaring

8 I 01.02.2011
Marianne Aamodt-
Skårdalsmo

Farlig veistrekning Hestnesveien fra nye Rema 
1000 til Lykkeliten barnehage

9 U 02.02.2011
Marianne Aamodt-
Skårdalsmo

Svar vedr. farlig veistrekning Hestnesveien

10 N 02.02.2011 Torbjørn Corneliussen
Vedr.  oppfølging av farlig veistrekning 
Hestnesveien

11 U 10.02.2011 Statens vegvesen
FV 55 Hestnesveien - omklassifisering til 
kommunal vei

12 I 13.02.2011
Marianne Aamodt-
Skårdalsmo

FV 55 Hestnesveien - omklassifisering til 
kommunal vei

13 U 02.03.2011
Statens vegvesen 
avd.Plan og forvaltning 
Stavanger

Hestnesveien Fv 55

15 U 08.03.2011 Egersund Politistasjon
Gjennomgangstrafikk FV55 - omklasifisert del av 
Hestnesveien fra Lygre bro til Årstaddalen

16 U 08.03.2011
Rogaland Kollektivtrafikk 
FKF

Gjennomgangstrafikk FV55 - omklasifisert del av 
Hestnesveien fra Lygre bro til Årstaddalen

17 X 16.03.2011 Planlagte tiltak på del av Hestnesveien

18 I 29.03.2011 Egersund Politistasjon
Gjennomgangstrafikk FV55 - omklasifisert del av 
Hestnesveien fra Lygre bro til Årstaddalen

19 I 15.09.2011
Statens vegvesen avd. 
plan og forvaltning

Fylkesvei 55 - Vedtaksbrev forkjørsvei 
Hestnesveien

20 I 12.10.2011 Wenche Høghaug Ang trafikksikkerhet på Hestnesveien

21 I 18.02.2012 Statens vegvesen
Fv. 55 - forslag om fartsgrense 40 km/t på deler 
av Hestnesveien
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22 X 11.04.2012 Jone Chr. Omdal
Høringsbrev Fv.55 Eigersund kommune, 
Rundevoll skole.

23 I 10.10.2012 Statens vegvesen
Høringsbrev - forslag om fartsgrense 40 km/t på 
deler av Hestnesveien Fv 55

Parter i saken:
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jone C. Omdal 
Sendt: 11.04.2012 
Til:  'tilreg' 
Kopi: 

Emne: VS: Høringsbrev Fv.55 Eigersund kommune, Rundevoll skole. 
________________________________________________________________ 

Vennlig hilsen 

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon +47 51 46 83 23 Mobil +47 957 57 317 

_________________________________________________________________

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

  _____  

Fra: Anne Margrethe Herigstad [mailto:anne.margrethe.herigstad@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 11. april 2012 08:53
Til: trond.langeland@vegvesen.no
Kopi: 'Jone C. Omdal'; terje.liland@dabb.no
Emne: Høringsbrev Fv.55 Eigersund kommune, Rundevoll skole.

FV55 Hestnesvei.

Tilbakemeldinger på høringsbrev datert 19.03 (ettersendt fordi vi ikke fikk første utsendelse)
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Skolens styringsgruppe har ikke noe å bemerke til vurderingene dere gjør angående fartsregulerende 
tiltak på Fv 55 til Hetsnes. 

Vi vil gjerne legge til at et skilt om "barn leker" kunne vært satt opp der det i brevet nevnes å sette opp en 
farsthump. Det viktigste vil være å redusere farten til 40 km/t.

Mvh

Anne Margrethe Herigstad

rektor Rundevoll skole

Postboks 580

4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2288
Journalpostløpenr.:
12/30299

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
215/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012
  

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 26.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/29185 I 02.11.2012 Statens vegvesen
Rassikring Gyadalen, forslag 
til navn på ny tunnel

2 12/30073 X 22.11.2012 Jarle Valle

Notat til planteknisk utvalg 
vedrørende mur i Terneveien 
- svar på spørsmål i PTU 
møte den 20.11.12

3 12/30346 X 27.11.2012
Byggesakssjefen delegert 
31.10. - 26.11.2012

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
253782 Rassikring Gyadalen, forslag til navn på ny tunnel
253783 Oversiktskart

255273
Notat til planteknisk utvalg vedrørende mur i Terneveien - svar på spørsmål i PTU 
møte den 20.11.12

255740 Byggesakssjefen delegert 31.10.-26.11.12.doc
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Jarle Valle Byggesakssjef

Notat til planteknisk utvalg vedrørende mur i Terneveien - svar på spørsmål i 
PTU møte den 20.11.12

Vår ref.: 12/30073 / 07/4524 / GBR-60/694, FA-L42 Dato: 22.11.2012

Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20 Mobiltelefon:   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no

NOTAT

Til: Planteknisk utvalg (PTU)

Fra: Byggesakssjef Jarle Valle

Dato: 22.11.12.

Ang.: MUR I TERNEVEIEN, HELLVIK. 

1. Innledning.
Jeg viser til møte i PTU den 20.11.12, der byggesakssjefen ble bedt om å legge fram et notat 
til neste møte, der det blir redegjort for historikken i saken, inkludert hva kommunens 
byggesaksseksjon har gjort, samt hvilke muligheter bygningsmyndighetene har for å gripe 
inn i saken på det nåværende tidspunktet. 
I tillegg omtales sikkerheten mot skade på person, materielle verdier og miljø.

2. Historikk, inkludert hva seksjon byggesak har gjort.
08.07.08 Bettikon AS søker som ansvarlig søker om tillatelse til oppføring av enebolig 

på gnr. 60, bnr. 694. Søknaden inneholder ingen opplysninger eller tegninger 
som viser at det er behov for en mur mot gnr. 60, bnr. 620. T. Holand AS 
søker om ansvarsrett for utførelse og kontroll av utførelse av grunn- og 
terrengarbeider.

15.08.08 Jan Magnor Andreassen sender inn melding om oppføring av garasje. På et 
vedlagt situasjonskart går det fram at det skal oppføres en mur mot bnr. 620, 
med høyde 2 m ved innkjørselen, stigende til 4 m på midten og så reduksjon 
til 2,4 m ved garasjen. Meldingen tilsier likevel ikke at muren inngår i denne. 

21.08.08 Byggesakssjefen etterlyser terrenglinjer for søknaden om tillatelse til å føre 
opp bolighus. Må sendes inn.

28.08.08 Bettikon AS sender inn nye tegninger der det er med en mur. Murhøyden er 
ikke angitt, men ved å måle på tegningene, anslås inntegnet murhøyde til 3 m.

30.09.08 Byggesakssjefen gir tillatelse til oppføring av garasjen. BYD 425/08.
06.10.08 I BYD sak 360/08 gis det tillatelse til oppføring av enebolig. Bettikon AS får 
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ansvarsrett i henhold til søknad. Det samme gjør T. Holand Maskin AS. Det er 
ikke noe fokus på muren i tillatelsen. Det foreligger ikke prosjektering av 
muren.

24.10.08 Jan Magnor Andreassen sender inn søknad om endret plassering av 
garasjen. 

03.12.09 Bettikon AS sender inn ferdigmelding for eneboligprosjektet, vedlagt 
kontrollerklæring fra bl.a. T. Holand Maskin AS. Kontrollerklæringene tilsier 
blant annet at ansvarlig utførende forsikrer at tiltaket er oppført i samsvart 
med det som er prosjektert / godkjente tegninger. T. Holand Maskin AS har 
bl.a. skrevet på ”forstøtningsmur” på sin kontrollerklæring for utførelse. Det 
fremgår ingen steder at muren er om lag 2 m høyere enn godkjente tegninger 
viser.

18.01.10 Ferdigattest for eneboligprosjektet gis.
14.07.10 Deler av muren mot gnr. 60, bnr. 620 raser ned.
20.07.10 Bettikon AS og T. Holand Maskin AS innkalles til tilsyn i seksjon byggesak 

29.07.10.
29.07.10 Tilsynsmøte avholdes. Også tiltakshaver var med på møtet. I møtet 

konkluderes det med at Eigersund kommune ser svært alvorlig på saken og 
vil derfor gi skriftlig advarsler til begge firmaene med kopi til Statens 
bygningstekniske etat (BE). Ytterligere sanksjoner avhenger blant annet av 
politiets eventuelle vedtak. Kommunen vil samkjøre saksgangen med politiet 
så langt som mulig. Kopi av referat vil bli sendt til politiet. Kommunen ber om 
kopi av en eventuell uttalelse / notat fra geolog som T. Holand Maskin AS har 
engasjert i saken.
Tiltakshaver bemerket at ET Bygg AS (som hadde ansvarsrett for 
tømrerarbeidene) hadde fortalt dem at muren var omsøkt og godkjent.
Det må sendes inn søknad som viser murens utforming, deriblant høyde.
Det er i ettertid ikke gitt noen skriftlig advarsel ut over referatet fra møtet 
29.07.10. Referatet ble sendt til BE 18.05.11. 

09.08.10 T. Holand Maskin AS sender brev til Eigersund kommune. Redegjør for sin 
rolle i saken. 

02.09.10 Multiconsult AS utarbeider en rapport om muren med forslag til utforming av 
ny mur. I rapporten står det bl.a.: ”Utførte jordtrykks-beregninger i ettertid viser 
at den oppfylte muren ikke hadde tilfredsstillende dimensjoner ved aktuell 
helling, høyde og type bakfyllmasser.” Det fremkommer videre at muren var 
ca. 5 m høy. Når det gjelder anbefaling av utforming av ny mur, skriver 
Multiconsult AS at muren i bunnen bør ha en bredde på minst 2,2 m, og minst 
1,1 m på toppen, og med helning ikke brattere enn 5:1.
Her bemerker byggesakssjefen at den oppførte muren hadde en vesentlig 
brattere helning enn 5:1 og at den hadde en tykkelse på ca 60 cm både oppe 
og nede.

14.12.10 T. Holand Maskin AS søker om oppføring av mur. Søknaden er registrert inn i 
kommunen 10.01.11. T. Holand Maskin AS søker om ansvarsrett både for 
prosjektering, utførelse og kontroll av utførelse av forstøtningsmuren. Også 
Multiconsult AS søker om ansvarsrett for prosjekteringen.

19.01.11 Advokatfirma Sekse fremmer betingelser på vegne av hjemmelshaver på bnr. 
620.

02.02.11 Byggesakssjefen sender foreløpig svar til T. Holand Maskin AS. I dette brevet 
fremkommer det at en ny mur forutsetter inngrep på naboeiendommen, bnr. 
620. Det må derfor foreligge en erklæring fra hjemmelshaverne på 
vedkommende eiendom før saken tas til behandling. Hvis slik erklæring ikke 
kan framskaffes, kan kommunen likevel vurdere å gi tillatelse.

07.02.11 Politiet sender e-post til kommunen med en del spørsmål.
09.02.11 Byggesakssjefen svarer på spørsmålene fra politiet.
04.04.11 Advokatfirma Sekse skriver brev til T. Holand Maskin AS og kommenterer 

omsøkt tiltak, samtidig som de setter fram vilkår.
07.04.11 T. Holand Maskin AS sender brev med svar til Advokatfirma Sekse.
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18.05.11 Byggesakssjefen avviser søknaden fra T. Holand Maskin AS om oppføring av 
muren. Begrunnelsen for avvisningen er at søker ikke har fått tillatelse til å 
gjøre tiltak på naboeiendommen, bnr. 620. 
Muligheten kommunen har til å gi tillatelse etter plan- og bygningsloven § 28-3 
annet ledd blir ikke nevnt i avvisningsbrevet.

18.05.11 Eigersund kommune oversender tilsynsrapport fra 29.07.10 til Statens 
Bygningstekniske etat.

02.02.12 T. Holand Maskin AS sender brev til Advokatfirma Sekse om mulige 
løsninger.

20.03.12 Politiet opplyser i en e-post til kommunen at saken er henlagt. Grunnlaget for 
henleggelsen er foreldelse.

20.03.12 Byggesakssjefen sender e-post til hjemmelshaver på bnr. 620, der det bl.a. 
fremkommer at kommunen nå vil vurdere hvilke grep som bør tas innenfor det 
regelverk vi forvalter, etter at det er opplyst at politiet har henlagt saken.

20.03.12 Advokatfirma Sekse sender e-post til byggesakssjefen der man utrykker 
bekymring for den fare rasstedet representerer og fortvilelse over manglende 
sikring og fremdrift, på vegne av hjemmelshaver på bnr. 620. De påpeker 
samtidig at muren er oppført uten byggesøknad, er ulovlig og medfører 
åpenbart en fare for skade på helse og miljø. De påpeker også at kommunen 
etter plan- og bygningsloven kap. 28 og 32 plikter å sørge for at ulovlighetene 
opphører og at kommunen snarest bør stille nødvendige krav. Dersom pålegg 
ikke etterkommes, bør tvangsmidler varsles, skriver advokatfirmaet.

21.03.12 Byggesakssjefen skriver i en e-post til Advokatfirmaet Sekse at 
byggesakssjefen nå vil vurdere forholdet innenfor plan- og bygningslovens 
bestemmelser om ulovlighetsoppfølging.

25.03.12 Byggesakssjefen skriver i en e-post til hjemmelshaver på naboeiendommen, 
bnr. 620, at byggesakssjefen nå vil vurdere forholdet innenfor plan- og 
bygningslovens bestemmelser om ulovlighetsoppfølging.

27.03.12 Under befaring konstaterer byggesakssjefen at det er sett opp sikringsgjerde 
både langs bunnen av muren og på toppen av bruddet (på plenen til bnr. 620).

07.05.12 Byggesakssjefen sender brev til tiltakshaver på bnr. 694, der det bl.a. 
fremkommer at ifølge plan- og bygningslovens § 31-3 plikter eier eller 
den ansvarlige å holde byggverk i en slik stand at det ikke oppstår fare 
for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og 
slik at de ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til 
omgivelsene. Blir denne plikten ikke overholdt, kan kommunen gi 
pålegg om sikring og istandsetting.
Det er oppført sikringsgjerde på både oppsiden og nedsiden av muren, 
og T. Holand Maskin AS har opplyst at foretaket anser skråningen som 
sikker. Eigersund kommune finner ikke grunnlag til å betvile dette. 
Muren synes derfor ikke å være til fare for person, eiendom eller miljø.
Spørsmålet blir så om skråningen i dag er til vesentlig ulempe. Denne 
vurderingen må først og fremst rette seg mot den eventuelle ulempen 
for naboeiendommen gnr. 60 bnr. 620. 
For eier av gnr. 60 bnr. 620 må det naturligvis fremstå som en ulempe 
at hage mot vest ikke kan utnyttes fullt ut slik den ble gjort før muren 
kollapset. I dag må naboen tåle at skråningen går ca. 2 meter inn på sin 
eiendom. Sikringsgjerde står oppført enda lenger inn på eiendommen.
For byggesakssjefen synes det likevel nærliggende å ta hensyn til at 
det ved oppføringen av boligen på eiendommen gnr. 60 bnr. 620 ble 
planert og etter all sannsynlighet skjøvet masser ut på arealet som 
senere ble fradelt til gnr. 60 bnr. 694. Det er naturlig å legge til grunn at 
den part som forårsaker nødvendigheten av en forstøtningsmur er 
nærmest til å ta ansvaret for den. På godkjent situasjonskart datert 
03.01.92 vises det riktignok kotelinjer med en skråning mot vest, men 
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det synes klart at terrenget ble endret til begunstigelse for eiendommen 
gnr. 60 bnr. 620 og til ulempe for gnr. 60 bnr. 694. Byggesakssjefen 
finner på slik bakgrunn at ulempen ikke er vesentlig i lovens forstand. 
Det er også vektlagt at det er søkt om oppføring av mur i søknad datert 
14.12.10 som fordret et mindre inngrep på eiendommen gnr. 60 bnr. 
620, men eier av gnr. 60 bnr. 620 motsatte seg dette.
Muren synes etter dette ikke å være til vesentlig ulempe for person, 
eiendom eller miljø.
Pålegg om istandsetting kan også gis der byggverket virker 
skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. Det må legges til 
grunn at terskelen er svært høy for å anse et byggverk som 
skjemmende. 
Området fremstår som om det pågår bygge- eller anleggsarbeid og 
forholdet bør utbedres. Dette betyr imidlertid ikke at tiltaket er så 
skjemmende at det kan gis pålegg om istandsetting. Det må i stor grad 
ligge innenfor en hjemmelshavers egen vurdering hvordan 
eiendommen fremstår. En kan i alle fall ikke se at muren og skråningen 
berører naboeiendommer i særlig grad med hensyn til estetikk.
Muren synes etter dette ikke å være skjemmende i seg selv eller i 
forhold til omgivelsene.
Det må avslutningsvis tas hensyn til at saken har dratt ut over veldig 
lang tid ettersom en fant det mest hensiktsmessig å vurdere forholdet 
etter at Politiet hadde fattet et vedtak i saken.
Byggesakssjefen finner ikke at vilkårene for pålegg om sikring og 
istandsetting etter § 31-3 er til stede.
Fravær av ulovlig oppført mur er etter kommunens syn ikke et ulovlig 
forhold i seg selv og en finner derfor ikke at vilkårene for å gi pålegg om 
retting etter § 32-3 er tilstede. En kan neppe pålegge en part å 
gjenoppføre et ulovlig tiltak. Det er heller ikke gitt at 
bygningsmyndighetene ville ha godkjent en 5 meter høy mur ved 
oppføring av bolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 694. Oppføring av en 
ny mur bør derfor skje gjennom en vanlig søknadsbehandling.
Beslutning om å unnlate å ilegge pålegg etter plan- og bygningslovens 
§§ 31-3 og 32-3 er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan 
derfor ikke påklages, jamfør forvaltningslovens §§ 2 første ledd, 
bokstav b og 28.
Eigersund kommune anser seg med dette som ferdig med saken, men 
imøteser en eventuell søknad om oppføring av mur.
Brevet er sendt med kopi til T. Holand Maskin AS, Advokatfirmaet Sekse og 
hjemmelshaver på bnr. 620.

30.08.12 Adv. Kjell Holst Sæther skriver i brev til kommunen at kommunen har bedt om 
en vurdering av om man bør fatte vedtak om pålegg etter plan- og 
bygningsloven § 31-3 som gjelder sikring og istandsetting. Holst Sæther finner 
det vanskelig å konkludere i en så komplisert sak, uten å ha vurdert hele 
saksforholdet. Han viser til NOU 2005:12 s. 361: ”Dersom en innretning 
innebærer fare for personers sikkerhet og helse, har departementet antatt at 
kommunen, hvis den er klar over forholdet, har liten anledning til å unnlate å 
gi pålegg selv om pålegget vil være byrdefullt. I andre situasjoner der 
faremomentet ikke er til stede, men hvor innretningen er skjemmende, antas 
det at kommunen står mer fritt til å ta hensyn til rimelighetsargumenter.”
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3. Hvilke muligheter har bygningsmyndighetene for å gripe inn i 
saken på det nåværende tidspunktet?

Plan- og bygningsloven § 31-3.
Mulighetene for å benytte plan- og bygningslovens § 31-3 er omtalt ovenfor. Jf. omtale av 
utgående brev datert 07.05.12, se ovenfor under punkt 2.

Plan- og bygningslovens § 32.
Etter plan- og bygningslovens § 32-1 har kommunen plikt til å forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Dersom overtredelsen er av mindre betydning, 
kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. En beslutning om ikke å forfølge en 
overtredelse av mindre betydning er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages av 
partene.

Etter plan- og bygningslovens § 32-3 kan kommunen blant annet gi pålegg om retting av 
ulovlige forhold. I slike tilfeller kan det også fastsettes tvangsmulkt. Dette forholdet er drøftet i 
utgående brev datert 07.05.12, se ovenfor under punkt 2.

Etter plan- og bygningslovens § 32-8 kan kommunen ilegge ulovlighetsgebyr til den som 
prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, når 
dette kan føre til eller har ført til personskade, vesentlig materiell skade eller skade for 
miljøet.

Som byggesakssjefen har signalisert til partene, ville han vurdere å forfølge saken etter at 
politiet hadde henlagt saken. 

Selv om byggesakssjefen i brev av 07.05.12 skrev at han anså seg ferdig med saken, så 
gjelder det forholdet rundt mulig pålegg etter plan- og bygningsloven § 31-3 om sikring, og 
ikke når det gjelder ulovlighetsoppfølging overfor aktørene.

Når man sammenligner den muren som T. Holand Maskin AS satte opp uten prosjektering 
med den som Multiconsult AS i ettertid prosjekterte, er avviket så stort at det etter 
byggesakssjefens syn vil være mulig å forhåndsvarsle T. Holand Maskin AS om at det 
vurderes ilagt et nærmere angitt beløp i overtredelsesgebyr. Det kan også være aktuelt å 
forhåndsvarsle overtredelsesgebyr til Bettikon AS for manglende oppfølging av det ansvaret 
de hadde som ansvarlig søker, ved at innsendte tegninger viste en mur som var ca. 3 m høy, 
mens det ble sett opp en ca. 5 m høy mur, og at de ikke sørget for at muren var prosjektert. 
Ifølge saksbehandlingsforskriften som gjaldt på søknadstidspunktet, hadde ansvarlig søker 
ansvar for at det ble utarbeidet en kontrollplan som viser en helhetlig kontroll for 
prosjektering og utførelse, dvs. at alle fag er belagt med ansvarsrett. 

4. Sikkerhet.
Det var under befaringen 27.03.12 sett opp gjerde både på oppsiden og nedsiden av 
rasstedet. Som det fremkommer i utgående brev av 07.05.12, har T. Holand Maskin AS 
opplyst at foretaket anser skråningen som sikker. Ved befaring i forbindelse med skriving av 
dette notatet, ble det konstatert at sikringsgjerdet ved bunnen av muren var fjernet. Det er 
derfor ingen problemer for barn, med unntak av de helt yngste, å ta seg opp i skråningen og 
på den gjenstående muren. Bygningsmyndigheten kan med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 31-3 kreve sikring her, men slike farer vil man finne ”overalt” i kommunen, 
også i boligfelt, uten at bygningsmyndighetene kan engasjere seg i alle. Byggesakssjefen 
finner derfor ikke grunn for å anbefale at det gis pålegg ut over den plikten hjemmelshaver 
har for å sikre også dette ”byggverket”.

Med vennlig hilsen
Jarle Valle
Byggesakssjef
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Byggesakssjefen delegert 31.10.- 26.11.2012. 

ArkivSakID Jdato Adm.enh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Jp.st. Saksnr 

'11/802 31.10.2012 MBY 31.10.2012 Tillatelse og dispensasjon for deling av eiendom 
gnr. 60 bnr. 18 - Hellviksveien 25 

'12/28000 J '461/12 

'12/1471 31.10.2012 MBY 31.10.2012 Tillatelse og dispensasjon fra reguleringsplan 
til oppføring av carport - gnr. 13 bnr. 1656 

'12/27907 J '462/12 

'10/1378 01.11.2012 MBY 01.11.2012 Rammetillatelse og midlertidig dispensasjon i 5 
år for anlegging av parkeringsplass gnr. 13 bnr. 
38 - Shelby Eiendom AS, Sokndalsveien 20 

'12/27845 J '463/12 

'12/1333 02.11.2012 MBY 02.11.2012 Tillatelse og dispensasjon til oppføring av 
hagestue/fasadeendring gnr. 13 bnr. 1573 - Alf 
Øystein Bowitz, Mosbekkplass 1 

'12/28234 J '464/12 

'12/1875 05.11.2012 MBY 05.11.2012 Tillatelse til tiltak og dispensasjon for 
oppføring av vertikaldelt bolig gnr. 98 bnr. 33 

'12/28403 J '465/12 

'11/818 08.11.2012 MBY 08.11.2012 Brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad, 
Lyngtangen 17. Dispensasjon og rammetillatelse. 

'12/28668 J '466/12 

'11/2413 09.11.2012 MBY 08.11.2012 Trinnvis igangsetting - godkjent ansvarsrett for 
utstikking og beliggenhetskontroll - gnr. 49 
bnr. 159 

'12/28734 J '467/12 

'11/1275 09.11.2012 MBY 08.11.2012 Tillatelse til tiltak, tilbygg bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 658 - Øyvind og Martha Bjørnnes, 
Lyngtangen 13 

'12/26889 J '468/12 

'12/1485 09.11.2012 MBY 09.11.2012 Avslag på søknad - Riving naust samt oppføring 
nytt naust / fritidsbolig gnr. 7 bnr. 447 -
Frank Leidland, Leidland 

'12/20768 J '469/12 

'12/1427 09.11.2012 MBY 09.11.2012 Tillatelse til tiltak - Opparbeidelse adkomstveg 
- gnr. 13 bnr. 740 - Jan Arne Rogstad, Kringsjå 

'12/28843 J '470/12 

'11/1348 12.11.2012 MBY 09.11.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av bolig og 
garasje gnr.13 bnr. 2656 , Terlandstykket 

'12/28836 J '471/12 

'11/1347 12.11.2012 MBY 12.11.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av bolig og 
garasje gnr. 13 bnr. 2655 - Terlandsstykket 

'12/28878 R '472/12 

'11/1340 12.11.2012 MBY 12.11.2012 Tillatelse til oppføring av ny bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 2654 - Terlandstykket 

'12/28923 J '473/12 

'12/1830 13.11.2012 MBY 13.11.2012 Tillatelse til tiltak - Garasje gnr. 46 bnr. 825 
- Bente Valand Johnsen og Raymond Johnsen, 
Langaards gate 6 

'12/27337 J '474/12 

'11/1452 13.11.2012 MBY 13.11.2012 Avslag på søknad om endring av tillatelse -
gnr.47 bnr.929 -Litla Langevann boligfelt-K4 

'12/29106 J '475/12 

'11/2247 13.11.2012 MBY 13.11.2012 Tillatelse til endring av tillatelse - endring 
av ansvarsretter - gnr. 60 bnr. 681 - Terneveien 

'12/29113 J '476/12 
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'11/2425 14.11.2012 MBY 13.11.2012 Tillatelse til endring- endring av 
ansvarsretter- bolig gnr. 60 bnr. 682 -
Terneveien 5 

'12/29132 J '477/12 

'11/2426 14.11.2012 MBY 14.11.2012 Tillatelse til endring av tillatelse - endring 
av ansvarsretter- Bolig og carport gnr. 60 Bnr. 
679, Terneveien 2 

'12/29182 J '478/12 

'09/284 15.11.2012 MBY 15.11.2012 Endring av tillatelse - Fritidsbolig og vei -
nytt ansvarlig foretak - gnr. 18 bnr. 96 - Olav 
Dyrnes, Lygre 

'12/29246 J '479/12 

'12/1431 15.11.2012 MBY 15.11.2012 Tillatelse til fradeling av grunneiendom gnr. 94 
bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund kommune, 
Sirdalsveien 20 

'12/27936 J '480/12 

'12/1427 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til tiltak - Riving fritidsbolig samt 
oppføring ny enebolig gnr. 13 bnr. 740 - Jan 
Arne Rogstad, Kringsjå 

'12/29256 J '481/12 

'12/1677 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Igangsettingstillatelse og dispensasjon for
oppføring av bolig og garasje gnr. 60 bnr. 789 -
Byggmestrene Larsen & Bjørkeland AS, 
Hellviksveien 

'12/29348 J '482/12 

'08/1436 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -
oppføring av seks utvendige boder på eiendom 
gnr. 8 bnr. 102 

'12/29374 J '483/12 

'12/1512 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til tiltak - Tilbygg til fritidsbolig 
gnr. 47 bnr. 194 - Willas Ravn, Gamle Eigøyvei 
72 

'12/29319 J '484/12 

'12/2159 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til seksjonering, gnr. 47 bnr. 1007 -
Hjortveien 7 

'12/29356 J '485/12 

'11/1382 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til oppføring av ny bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 2651 - Terlandstykket 

'12/29399 J '486/12 

'11/1385 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til oppføring av nytt bolighus og 
garasje  gnr. 13 bnr. 1648 - Terlandstykket 

'12/29417 J '487/12 

'12/2187 16.11.2012 MBY 16.11.2012 Tillatelse til seksjonering, gnr. 47 bnr. 1009, 
Hjortveien 9 

'12/29406 J '488/12 

'12/2042 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse i ett-trinn, ventilasjons- og 
klimainsstallasjoner gnr.45 bnr.2,34,51-
Stallkroa 

'12/29453 F '489/12 

'12/1490 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse til tiltak - Sjøbu gnr. 2 bnr. 14 -
Heidi Holm Svela, Ytstebrødveien 587 

'12/29452 J '490/12 

'12/2057 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse i ett-trinn for oppføring av 
støttemur på eiendom gnr. 49 bnr. 120 

'12/29459 J '491/12 
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'12/2080 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av naust med brygge gnr. 5 bnr. 7 

'12/29462 R '492/12 

'12/2091 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
oppføring av balkong og overbygg foran 
inngangsparti gnr. 46 bnr. 217 

'12/29466 J '493/12 

'12/2172 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt - gnr. 123 
bnr. 9 festenr. 4 

'12/29472 F '494/12 

'11/2413 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Igangsettingstillatelse for fritidsbolig - gnr. 
49 bnr. 159 - Håkon Bergsland, Tengsstranda 

'12/29480 F '495/12 

'12/1524 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Igangsettingstillatelse for 2-mannsbolig, gnr. 8 
bnr. 466 - Sjarkveien 15 

'12/29483 F '496/12 

'11/1836 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Endringstillatelse for heving av bygning gnr. 4 
bnr. 48 - Ytstebrødveien 453 

'12/29486 J '497/12 

'12/1786 17.11.2012 MBY 17.11.2012 Tillatelse til tiltak, oppføring av hytte gnr. 
60 bnr. 284 - Mastrasanden 

'12/29489 F '498/12 

'11/1571 19.11.2012 MBY 19.11.2012 Tillatelse til tiltak - Bruksendring samt 
innredning av kjeller gnr. 46 bnr. 475 - Børge 
Rogstad, Ognaveien 3 

'12/10478 J '499/12 

'12/2138 19.11.2012 MBY 19.11.2012 Tillatelse til  bruksendring av sokkel-leilighet 
i bolig, mindre fasadeendring samt tilbygg bod 
og terrasse gnr.46 bnr. 411 

'12/29685 F '500/12 

'07/3234 19.11.2012 MBY 19.11.2012 Tillatelse til fradeling av 4 fritidseiendommer 
på gnr. 60 bnr. 62 Trosavigveien 201 b, c, d, e 

'12/29727 F '501/12 

'12/2068 20.11.2012 MBY 20.11.2012 Tillatelse til oppføring av garasje som tilbygg 
til bolig gnr. 48 bnr. 46 

'12/29781 J '502/12 

'12/1225 23.11.2012 MBY 22.11.2012 Tillatelse til tiltak - Tilbygg gnr. 46 bnr. 973 
- Tatiana Naumoba og Andrey Mordovets, Thorleif 
Robertsons vei 21 

'12/27321 R '503/12 

'11/2392 21.11.2012 MBY 21.11.2012 Trinnvis igangsettingstillatelse for bolighus -
grunn- og terrengarbeider - gnr. 6 bnr. 53 og 55 

'12/29854 F '504/12 

'11/2503 21.11.2012 MBY 21.11.2012 Endringstillatelse til deling - gnr. 47 bnr. 929 
- Litla Langevann K4 

'12/29887 F '505/12 

'11/1 21.11.2012 MBY 21.11.2012 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring 
garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602 

'12/29896 F '506/12 

'12/2092 22.11.2012 MBY 21.11.2012 Tillatelse til seksjonering -gnr. 4 bnr. 59 '12/29909 J '507/12 

'12/1528 22.11.2012 MBY 22.11.2012 Avvisning av søknad - Opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur -  gnr. 13 bnr. 50 - Byggmestrene 
Larsen & Bjørkeland AS, Hestnesveien 175 

'12/30023 J '508/12 
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'12/1431 22.11.2012 MBY 22.11.2012 Oppheving av vedtak - Deling av grunneiendom 
gnr. 94 bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund 
kommune, Sirdalsveien 20 

'12/30049 J '509/12 

'12/1743 23.11.2012 MBY 23.11.2012 Tillatelse til endret planløsning, fasadeendring 
og endret byggplassering, boliger i rekke, gnr. 
60 bnr. 776 

'12/30111 F '510/12 

'12/2233 23.11.2012 MBY 23.11.2012 Tillatelse til fradeling av festetomt gnr. 100 
bnr. 1 fnr. 1 - Rune Harald Strømstad / Bjarne 
B. Sandvik,  Møgedalsveien 273 

'12/30120 F '511/12 

'10/99 25.11.2012 MBY 25.11.2012 Endring av tillatelse - Etablering av småbåthavn 
- gnr. 47 bnr. 63 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen 

'12/29367 J '512/12 

'12/1485 26.11.2012 MBY 26.11.2012 Tillatelse til tiltak - Riving av naust samt 
oppføring nytt naust / fritidsbolig gnr. 7 bnr. 
447 - Frank Leidland, Leidland 

'12/30202 J '513/12 

'12/1855 26.11.2012 MBY 26.11.2012 Tillatelse til etablering av  tilbygg, oppføring 
av støttemurer og riving av garasje - gnr. 13 
bnr. 543 og 906 

'12/30229 R '514/12 

'12/799 26.11.2012 MBY 26.11.2012 Tillatelse til  endring av tiltak, sanering av 
eks. vann- og avløpsledninger Johan Feyers gt. 
og Aarstadgt. 

'12/30260 F '515/12 
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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 

       

 
 
 
 
 
 
31.10.2012 

Side 997 av 998



Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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