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 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 
MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 15.01.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 
 

BEFARING: 
 kl 09.35  Avreise fra rådhuset. 

kl 09.55 Sak 003/13 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 40 - Jærveien 
1342 - Ingvar Magne Meland 

kl 10.15 Sak 006/13 Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl - 1. 
gangsbehandling 

kl 10.50 Sak 004/13 Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gnr. 10 bnr. 3  - Jan Sæstad - Løyningsveien 89 

kl 11.10 Sak 007/13 Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - tremannsbolig - Høgevollsveien 32 
kl 12.00  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/- 15 min. hver vei.  
 
 
 
 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 
001/13 

Avgjøres av utvalget: 

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  

002/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012  

003/13 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 40 - 
Jærveien 1342 - Ingvar Magne Meland  

004/13 Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gnr. 10 bnr. 3  - Jan Sæstad - Løyningsveien 89  

005/13 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen  gnr. 89 bnr. 1 og 
gnr. 79 bnr. 26  - Ole Johan Bergene  

006/13 Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl - 1. 
gangsbehandling  

007/13 Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - tremannsbolig - Høgevollsveien 32  

008/13 Høring: Treningsapparater gnr. 39 bnr. 9 - Vannbassengan  

009/13 Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 bnr. 142 - Kristian 
Kvassheim og Morten Møller, Myklebust  

010/13 Dispensasjon - Parkeringsplass - gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie  

011/13 Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. Ny søknad.  
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012/13 Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik, Eigerøy. 
Klagebehandling.  

013/13 Brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21. 
Søknad om bortfall av eller reduksjon i påløpt tvangsmulkt.  

014/13 Søknad om dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit 
Aanestad, Maurholen  

015/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013  
 
 
 
 
Egersund, 4.januar 2013 
 
Bjørn Reidar Berentsen 
Utvalgsleder        

 
Randi S. Haugstad 

        Utvalgsekretær 
 
 
 
 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/993 96 623 til Randi Haugstad 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
  

- Liv Tone Øiumshaugen (H) for Kjell Vidar Nygård (H) 
 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.12.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2480
Journalpostløpenr.:
12/32640

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
001/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
15.01.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 15.01.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.12.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2479
Journalpostløpenr.:
12/32639

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
002/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
11.12.2012
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 24.12.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.12.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
260059 Protokoll fra PTU 11.12.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 11.12.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til:  16:00 
Sak – fra / til: 188/12 - 216/12

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)

KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              V – Kvassheim, Brit L. (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) V – Misje, Øyvind (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
SP -  Nodland, Bernt (varamedlem) – sak 198 AP – Ege, Anders (varamedlem) – sak 191

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef 
Dag Kjetil Tonheim, utbyggingsleder Per Steinar Berentsen og jordbrukssjef Steinar Nordvoll.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 201/12, 202/12, 204/12, 205/12 og 206/12 fra kl.08.15.
 Befaring i sak 194/12 - Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune – ble 

gjennomført mandag 10.12. kl.14.00. Kjell Vidar Nygård (H) deltok ikke på denne 
befaringen.

 Kjell Vidar Nygård (H) beklaget at han i forrige møte førte medlemmene ut i 
rundkjøringen på Fv 44 (ved Perrongen) når befaring av nytt hotell på Gruset skulle 
besiktiges, da dette skapte en trafikkfarlig situasjon.

 Ny sak 216/12 – Delegering av myndighet til å foreta mindre reg.endr.-bestemmelser i 
vedtatte reg.planer om utbyggingsavtaler – ble satt på sakskartet med 8 stemmer mot 3 
stemmer (H).

 Sak 207/12 - Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 3 – Vaksvik
– ble enstemmig trukket fra sakskartet

Bjørn Reidar Berentsen Randi S. Haugstad
Utvalgsleder Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

1  Anders Ege
2  Toril Åbotnes Iversen
3  Terje Vanglo
4  Inger W. Dyrsand
5  Rolf Magne Skogen

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  Liv Tone Øiumshaugen
2  Rune Hetland
3  Anja Hovland
4  Frank Fredriksen
5  Olaug Noreide

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

1  Edmund Iversen
2  Elise Jacobsen
3  Bjørn Arild Omdal
4  Gudrun Uthaug

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

---- 0 ----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

188/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

189/12 Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72

190/12
Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

191/12
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 - 2. 
gangsbehandling

192/12
Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 -
Havsø - 2. gangsbehandling

193/12 Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig - Kjeøy

194/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune

195/12 Godkjenning av protokoll fra Platknisk utvalgs møte 20.11.2012
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196/12
Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  gnr./bnr. 60/16 -
Inge Andreassen

197/12
Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even 
Refsland - 2. gangs behandling

198/12
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet -
del ll - 1. gangsbehandling

199/12 Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, Hovland

200/12 Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 49

201/12
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling

202/12 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. gangsbehandling

203/12
1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl.

204/12
1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

205/12
Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling.

206/12
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert gebyr.

207/12
Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 3 -
Vaksvik

208/12
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klagebehandling.

209/12
Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 -
John Hadland, Æsan

210/12
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong.

211/12
Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland.

212/12
Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207. Klagebehandling.

213/12
Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

214/12
Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 -
Hestnesveien

215/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

216/12
Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring -
bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler
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188/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.12.2012:

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
72/12:

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til avisomtale ang. seksjon Byggesak’s 
Frokost og dialogmøte som ble avholdt i uke 48. Dette var et positivt møte mellom 
kommunen og byggesaksnæringen, hvor også leder av utvalget deltok. Mye nyttig 
informasjon ble gitt.

73/12:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om noe kan gjøres med FV 51 fra Tengs til 
Gådå. På grunn av nyasfaltering er veien mørk, og det er høye kanter på sidene som en 
lett kan komme utfor da det mangler veimerking.

74/12:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) tok nok en gang opp situasjonen med veikrysset –
E39/Eiaveien på Helleland hvor det er dårlig sikt når en skal inn på E39. I Planteknisk 
utvalgs møte 28.08.12 ble det fattet vedtak hvor utvalget ber Ordføreren ta saken opp 
med Statens Vegvesen. Det er også sendt kopi til vei- og utemiljøsjef Jone Chr. Omdal i 
begynnelsen av september. Er det noe nytt i saken? Ber om at administrasjonen 
undersøker saken nok en gang.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at Vegvesenet har satt opp 
stoppskilt, utover dette er det ikke gjort noe fra deres side. Vegvesenet har tidligere 
vurdert det som uaktuelt å innløse en løe som kan være til hinder for sikt. 
Administrasjonen har ikke gjort noe mer i denne saken. Det må avklares om ordføreren 
har vært i kontakt med Statens Vegvesen om saken.

75/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om det kan settes opp ekstra møte i 
Planteknisk utvalg i desember i 2013. Det viser seg at desembermøtene har usedvanlig 
stor saksmengde. Dette er også et møte hvor saker som skal videre til Kommunestyret 
den 17.12.12 skal behandles.

ADMINISTRASJONEN vi se på saken.

76/12:
LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) stilte spørsmål om trafikksikkerheten i Hammergaten. 
Dette er et spørsmål Bjørn Carlsen (H) har tatt opp tidligere. Her er det stor trafikk av 
store kjøretøyer, og barn blir kjørt til skolen da det er farlig å ferdes her. 

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er skiltet med 20 km/t.
fartsdumper er mottatt, men på grunn av snøfall og brøyting er disse ikke montert. 
Husabøveien (Billesvingen) vil bli midlertidig enveisregulert opp fra Hammergaten i 
anleggsperioden. Avventer levering av skilt. En av naboene i svingen vil avstå ca. 1 m 
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grunn, slik at det kan etableres et sikkert gangområde for fotgjengere. Kommunen har 
vært i kontakt med politiet, og Miljøavdelingen har området under kontinuerlig oppsikt.

PTU-188/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

189/12: Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. godkjennes.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-189/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

190/12: Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:
Kart

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det er 
heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan.

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Bestemmelser

4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12
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11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-190/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det 
er heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan.

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Bestemmelser

4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

191/12: Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 -
2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges vedtas med 
følgende endringer:

Kart
1. Gangveg for 60/257 og 60/256 merkes med felles gangveg.
2. Lekeplass flyttes opp i hjørnet mot 60/234 og vei mot 60/237 jfr. vedlagte skisse

fra Tonning.
3. Frisiktlinjer målsettes og vises i tråd med tegnereglene.

Bestemmelser
4. Før det gis ferdigattest til nye boliger i planområdet skal tilhørende felles 

lekeplass være opparbeidet som sandlekeplass.
5. være Felles vei er felles for 60/441, 60/237, 60/234, 60/257, 60/256.
6. Felles gangveg er felles for 60/257 og 60/256.
7. §3.5 tas ut.
8. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Side 10 av 453



7

Møtebehandling:

 RENATE TRÅSAVIK (AP) erklærte seg ugild i saken da hun er datter til part i saken,           
jf. fvl. § 6, b. Det fremkom ikke merknader til saken. Anders Ege (AP) tok sete.

---- 0 ----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang.”

Votering utsettelsesforslag:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-191/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny gjennomgang.

Vedtaket er enstemmig.

192/12: Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 -
Hafsøyveien 51 - Havsø - 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med kart 
og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt med følgende endring på 
plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen:

Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg merket 
f_AV.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-192/12 Vedtak:
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Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med 
kart og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt med følgende endring 
på plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen:

Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres 
til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg 
merket f_AV.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

193/12: Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 
fritidsbolig - Kjeøy

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del av  Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 29.06.12 vedtas som 
fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-193/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del avKjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 
29.06.12 vedtas som fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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194/12: Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune

Rådmannens forslag til vedtak 

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslår:

”Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. 
Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet.

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.”

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

BRU-042/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til Kommunestyret:

Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden.
Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet.

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:

”Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:
 Ny kirkegård lokaliseres på Rundevoll.
 Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.”

Votering:
Erviks forslag vedtatt med 7 stemmer mor 4 stemmer for rådmannens innstilling (Roger Sæstad 
og Renate Tråsavik, AP + Kjell Vidar Nygård og Astrid H. Robertson,H ).

PTU-194/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Ny kirkegård lokaliseres på Rundevoll.

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Side 13 av 453



10

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

195/12: Godkjenning av protokoll fra Plateknisk utvalgs møte 
20.11.2012

Forslag til vedtak 26.11.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 2011.2012 godkjennes.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til sak 173/12 – spørsmål/orienteringer 

i møte 20.11.2012 – punkt 69/12, hvor det var BYGGESAKSSJEFEN (og ikke 
kommunalsjef tekniske tjenester) som svarte at kommunen ikke kan gjøre noe i saker 
hvor det er uryddige forhold på eiendommer.

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent med kommunalsjefens merknad.

PTU-195/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 2011.2012 godkjennes med 
kommunalsjefens merknad.

Vedtaket er enstemmig.

196/12: Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  
gnr./bnr. 60/16 - Inge Andreassen 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og  §20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av 4 parseller  på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 m2 
fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund. 

Det settes som betingelse for deling at parsellene legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 60/18 i 
Eigersund. 

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver og 

god venn med overdrager av parsellen, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til 
saken. Det var ikke innkalt vararepresentant i saken, så det var kun 10 medlemmer under 
behandlingen.

---- 0 ----

Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-196/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og  §20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av 4 parseller  på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 
2275 m2 fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund. 

Det settes som betingelse for deling at parsellene legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 
60/18 i Eigersund. 

Vedtaket er enstemmig.

197/12: Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 - Tor Even Refsland - 2. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til  fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.
Dette med følgende begrunnelse:
Omsøkt deling legger ikke begrensninger for landbruket, da omsøkt parsell er hage pr. i dag.
En kan heller ikke se at det legger begrensinger for nabobruk. 

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-197/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til  fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.
Dette med følgende begrunnelse:
Omsøkt deling legger ikke begrensninger for landbruket, da omsøkt parsell er hage pr. i 
dag.
En kan heller ikke se at det legger begrensinger for nabobruk. 

Vedtaket er enstemmig.

198/12: Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved 
Gyavatnet - del ll - 1. gangsbehandling
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Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Kart

1. Formål vegbru påføres plankartet.

Bestemmelser
1. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i Gya 
og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt ev. 
skissere avbøtende tiltak.”

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

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  

Det fremkom ikke merknader til saken, og Bernt Koldal (SP) tok sete.

---- 0 ----

BERNT NODLAND (SP) foreslo: 
”Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Kart
1. Formål vegbru påføres plankartet.

Bestemmelser
1.  ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i 
Gya og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt 
ev. skissere avbøtende tiltak.”

2. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg, skal det fremlegges geologisk 
rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10”

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

PTU-198/12 Vedtak:
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Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Kart
1. Formål vegbru påføres plankartet.

Bestemmelser
1. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i 
Gya og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt 
ev. skissere avbøtende tiltak.”

2. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg, skal det fremlegges geologisk 
rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

199/12: Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, 
Hovland

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2012:
Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 15-
7 gnr 8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret:

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-199/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 
15-7 
gnr 8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret:

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

Vedtaket er enstemmig.

200/12: Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 
49 
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Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund sentrum 
(2-1)tilføyes følgende setning til § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige bygninger:
2. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates brukt til 

private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle
bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-200/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund 
sentrum (2-1)tilføyes følgende setning til § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige 
bygninger:

2. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates 
brukt til private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. 
Eventuelle bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

Vedtaket er enstemmig.

201/12: Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:
Kart:

1. Endringene i K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
2. Delområde K1-K3 endres til K1a, K1b og K1c, da det allerede er regulert inn K2 og 

K3 annet sted i reguleringsplanen.
3. Snuhank målsettes og dimensjoneres for søppelbil.
4. Frisikt påføres for den enkelte bolig, gang og sykkelveg og f-Parkering med 3m fra 

vegskulder og inn på eiendom og 20m til høyre/venstre.

Bestemmelser:
5. Bestemmelser for K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
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6. Maksimal cotehøyde for feltene B og K påføres på kart og bestemmelser og bringes i 
samsvar- maksimal cotehøyde vurderes på nytt for det enkelte felt jfr. at det er 
uoverensstemmelse mellom kart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig 
ettersyn.

7. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
8. Lekeplass skal være felles lekeplass for tomtene 1-11 i K1a, K1b og K1c.”
9. ”Inn mot vei ikke kan det ikke settes opp byggverk eller plantes noe som blir høyere 

enn 50cm over veibanen.”

Andre forhold:
10. 3D illustrasjon suppleres med annen bebyggelse som er vist i reguleringsplanen.

Denne illustrasjonen må også vises fra sør (sjøen) da høydedraget ligger i øst-vest 
retning.

11. Ev. endringer i solforholdene for naboer må utredes jfr. at en må rette opp i 
uoverensstemmelser mellom planbestemmelser og plankart pg vurdere cotehøyder. 
Dette må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn.

12. Tiltakshaver må før planen legges ut til offentlig ettersyn vurdere å forsøke samle 
parkering for tomtene 7-11 til felles garasjeanlegg jfr. felles parkeringsområde ev. 
flytte garasjer lenger mot sør for dermed å få større avstand fra vegkant. Eller en 
kombinasjon av disse to tiltakene ev. andre løsninger som ivaretar trafikksikkerhet.

13. Det må i tabell settes opp en oversikt over ute- og oppholdsareal for den enkelte bolig 
før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og lekeareal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Rådmannens innstilling uten punkt 10, 11 og 12.”

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

PTU-201/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:
Kart:

1. Endringene i K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
2. Delområde K1-K3 endres til K1a, K1b og K1c, da det allerede er regulert inn K2 

og K3 annet sted i reguleringsplanen.
3. Snuhank målsettes og dimensjoneres for søppelbil.
4. Frisikt påføres for den enkelte bolig, gang og sykkelveg og f-Parkering med 3m 

fra vegskulder og inn på eiendom og 20m til høyre/venstre.

Bestemmelser:
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5. Bestemmelser for K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
6. Maksimal cotehøyde for feltene B og K påføres på kart og bestemmelser og 

bringes i samsvar- maksimal cotehøyde vurderes på nytt for det enkelte felt jfr. at 
det er uoverensstemmelse mellom kart og bestemmelser før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.

7. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
8. Lekeplass skal være felles lekeplass for tomtene 1-11 i K1a, K1b og K1c.”
9. ”Inn mot vei ikke kan det ikke settes opp byggverk eller plantes noe som blir 

høyere enn 50cm over veibanen.”

Andre forhold:
10. Det må i tabell settes opp en oversikt over ute- og oppholdsareal for den enkelte 

bolig før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og lekeareal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

202/12: Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. 
gangsbehandling

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.

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.
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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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”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:

1 Stengsel fra Fjellveien til Sokndalsveien sørvest i planområdet opprettholdes og 
angis med symbol på plankartet.

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

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

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

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

6 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.

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

Trukket før votering.
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-202/12 Vedtak:

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.

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.

12 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.

Vedtaket er enstemmig.
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203/12: 1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå 
gnr. 17 bnr. 13 m.fl.

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-203/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

204/12: 1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 
- boligområde Svånes

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-204/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

205/12: Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling.

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
TOR OLAV GYA (SP) foreslo:

”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 inneholder
følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet:

1. Huset er i dårlig stand
2. Planteknisk utvalg vurderer dette som ikke verneverdig

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.”

Votering:
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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PTU-205/12 Vedtak:

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 inneholder
følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet:

1. Huset er i dårlig stand
2. Planteknisk utvalg vurderer dette som ikke verneverdig

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

206/12: Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert 
gebyr.

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. 

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”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. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
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3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 10 cm over 
    bakkenivå

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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan-
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2

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

PTU-206/12 Vedtak:

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. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 10 cm over 
    bakkenivå

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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan-
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

207/12: Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 
bnr. 3 - Vaksvik

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.
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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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
På bakgrunn av nye opplysninger fra tiltakshaver ang. veirett og parkering – Vaksvikveien -  
foreslo leder BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) følgende:

”Saken trekkes fra sakskartet.”

Votering:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-207/12 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet.

Vedtaket er enstemmig.

208/12: Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klagebehandling.

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.

Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 
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11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-208/12 Vedtak:

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.

Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 

Vedtaket er enstemmig.

209/12: Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 
bnr. 62 - John Hadland, Æsan

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. 

11.12.2012 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”
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Votering utsettelsesforslag:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt.

PTU-209/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

210/12: Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong.

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-210/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

211/12: Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og 
Anne Berge, Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen og Åge 
Håland.

Side 29 av 453



26

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-211/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

212/12: Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, 
Trosavigveien 207. Klagebehandling.

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.
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11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, da det kom frem utsagn fra 
tiltakshaver i saksutredningen som gikk på hans habilitet, jfr. § 6, 2.ledd, og trådte ut.

Nestleder KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo at Bjørn Reidar Berentsen ikke er inhabil.

Votering habilitet:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. Berentsen tok sete igjen.

---- 0 ----

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) forslo:
”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. Det er en gjenoppføring av tidligere molo som omsøkes.
2. Det er positive tilbakemeldinger fra høringsinstansene

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:
- 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.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Erviks forslag (FRP+H+SP).
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PTU-212/12 Vedtak:

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

213/12: Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig 
gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-213/12 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

214/12: Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 -
Hestnesveien

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:
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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 
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.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-214/12 Vedtak:

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 utkjørsler som munner ut direkte i fylkesveien. Det er også flere boliger på 
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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.

Vedtaket er enstemmig.

215/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

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

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

2
Notat til planteknisk utvalg vedrørende mur i Terneveien - svar på spørsmål i PTU 
møte den 20.11.12

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til ovenstående notat fra byggesakssjefen og beklaget at 
ikke Planteknisk utvalg kan gjøre noe i saken. 

BYGGESAKSSJEFEN vil undersøke saken, og gi et svar i neste møte.

---- 0 ----

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

PTU-215/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

216/12: Delegering av myndighet til å foreta mindre 
reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om 
utbyggingsavtaler
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Rådmannens forslag til vedtak 07.12.2012:

PTU innstiller til kommunestyret:

Rådmannen får delegert fullmakt til å ta ut bestemmelser knyttet til utbyggingsavtaler i 
reguleringsplaner jf. pbl. § 12-14 annet ledd.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-216/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Rådmannen får delegert fullmakt til å ta ut bestemmelser knyttet til utbyggingsavtaler i 
reguleringsplaner jf. pbl. § 12-14 annet ledd.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.12.2012
Arkiv: :GBR-60/40, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1532
Journalpostløpenr.:
12/29282

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

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
003/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 
60 bnr. 40 - Jærveien 1342 - Ingvar Magne Meland
  

Sammendrag:
Ingvar Magne Meland søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fra fradeling av 
en parsell på ca. 500 m2 fra eiendommen gnr./bnr. 60/40 i Eigersund kommune til fritid. Det 
planlagte tiltaket ligger på et område som i kommuneplanens arealdelt er vist med formål 
”Landbruk, Natur- og Friluftslivområde (LNF-område)”. Det er etter kommuneplanen ikke 
tillatt med deling av eiendommer i LNF-områder. Tiltaket forutsetter dermed at det søkes om 
dispensasjon for deling av eiendommen.
Naboer er varslet om dispensasjonen og det foreligger ikke nabomerknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjonen 
sendes saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden om dispensasjon. Partene har da klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Ingvar Magne Meland om 

dispensasjon for fradeling av en parsell på ca. 500 m2 fra gnr./bnr. 60/ 40 i Eigersund 
kommune til fritidsbebyggelse, og kommuneplanens arealdel med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden etter §19-2 i 
plan- og bygningsloven, da hensynene bak kommuneplanens arealdel  blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon ikke er ”klart større” enn ulempene. 
Planteknisk utvalg ser at saken må ses i en større sammenheng og løses gjennom 
en eventuell reguleringsendring.

2. Planteknisk utvalg avslår etter §12 i jordloven søknad fra Ingvar Magne Meland om 
fradeling av en parsell på ca. 500 m2 til fritidsbebyggelse fra gnr./bnr. 60/ 40 i 
Eigersund.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder 
kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist 
med formål ”LNF-område”. 

Området er ikke vist med formål LNF-område der nødvendige tiltak i forhold til jordbruk kan 
foretas eller til LNF-område med formål spredt boligbebyggelse, jf. pbl. § 11-7 annet ledd 
punkt 5 bokstaver a og b. Tiltaket krever i den foreliggende saken dermed dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Kommunens adgang til å fravike bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, fremgår av lovens § 19-2:

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker. 

Plan- og bygningsloven § 21-6 – Privatrettslige forhold:
Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som klart for 
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden 
forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen 
avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for 
supplering av søknaden. 

Erklæringen fra Allis Meland er et privatrettslig anliggende, som ikke har relevans for 
kommunens vurdering av om det skal gis dispensasjon. Det vises i denne sammenheng 
også til at skrivet forutsetter at tomten ”kan bebygges dersom det offentlig gir tillatelse til det”. 

Eier av den omsøkte tomten Eli Meland, har i skriv til Eigersund kommune datert 
05.07.11, anført følgende:
Jeg søker om dispensasjon om fradeling av tomt, gnr. 60 bnr. 40, grunneier Ingvar Meland. 
Tomten ligger i LNF-område, men har ikke tilknytning til landbruk. Tomten ligger skjermet, 
den hindrer ikke fri ferdsel. 

Naboeiendommen (bnr. 60 gnr. 36) er regulert og det er bygget nye hytter på eiendommen. 

Min tomt ligger slik til at den ikke kommer i konflikt i forhold til LNF-området. Slik jeg ser det, 
berører heller ikke tomtene naboenes interesser. Avstanden til sjøen er over 100 m. 
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Jeg kommer ikke til å søke om byggetillatelse angående hytte. Jeg bruker tomten til å dyrke 
litt nyttevekster. Jeg har eiendomsrett til tomten (ca. 500m2) som er tinglyst.

Som dere er kjent med er vår avkjørsel fra Fv. 44 stengt. Veien som vi må bruke nå, går 
gjennom Tom Vassviks eiendom (bnr. 60 gnr. 36). Det blir juridisk riktig å bruke denne veien 
dersom jeg får et bruksnummer på tomten. Søknaden gjelder fradeling av tomt merket A på 
kartet. 

Erklæring fra Allis Meland vedrørende eiendomsretten til en tomt på gnr. 60 bnr. 40 i 
skriv datert 30.08.99:
Undertegnede, Allis Meland, i uskiftebo etter Arnold Meland, gir med dette Arnold Melands 
datter, Eli Meland, eiendomsrett til en tomt på gnr. 60 bnr. 40. Tomtens plassering fremgår 
av vedlagte kartutskrift, som er en del av denne avtalen. Tomtens areal forutsettes å være 
ca. 500 m2 og kan bebygges dersom det offentlig gir tillatelse til det. Tomten kan videre 
fraskilles dersom det offentlig gir tillatelse. 

Tomten kan gå i arv til Eli Melands livsarvinger, men kan ellers ikke selges eller avhendes, 
eller bortleies. 

Dersom Eli Meland eller hennes livsarvinger ikke lenger ønsker å sitte med eiendommen, 
skal eiendommen gå tilbake til Ingvar Meland eller hans livsarvinger, eller dersom de ikke 
ønsker det til Marianne Meland og hennes livsarvinger. Det skal da ikke betales noe for 
tomten, og det skal heller ikke nå, i forbindelse med overføring av denne tomt til Eli Meland 
betales noe, idet overføringen er ledd i et fullstendig skifte av mitt og Arnold Melands 
fellesbo.

Det tilligger tomten eksklusiv bruksrett til båtstøen m/ tilliggende anretninger som er 
avmerket på vedlagte kart. Eiendommen har gangrett fram til båtstøen.

Eier av hovedeiendommen, gnr. 60 bnr. 40, har rett til å kreve fjernet campingvognen som 
Per Hjartøy har hatt stående på eiendommen, dersom den nå oppførte parsell tas i bruk. Det 
forutsettes også at bruk av bunkersen som Eli Meland og hennes mann har gjort avvikles, 
dersom parsellen tas i bruk.

Den parsell som nå fraskilles har rett til å hente vann fra eksisterende brønn på hovedbruket,
men ikke med innlagt vann/pumpe. 

Den fraskilte parsell har rett til å bruke adkomstvei fra hovedveien/riksveien og ned til 
parsellen. 

Erklæringen kan tinglyses. 

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 tomten ligger skjermet og ikke hindrer fri 
ferdsel. Videre er det ikke kommet nabomerknader til tiltaket/dispensasjonen. Dette er 
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 av om 
dispensasjon skal gis. 

Et bærende hensyn bak kommuneplanen er demokratihensyn. Bestemmelsene i planen er 
kommet til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
bestemmelser og planer. Kommuneplanen 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 nøye 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”. 

Selv om søker opplyser om at det ikke kommer til å bli søkt om byggetillatelse for hytte, vil en 
deling av eiendommen senere føre til en forventning om å få bygge. Formålet med delingen 
er i følge Eli Meland å nytte eiendommen til fritid, for tiden dyrking av nyttevekster.  
Kommunen må se på søknaden som fradeling av en parsell til fritidsbebyggelse i tråd med  
erklæring fra Allis Meland vedrørende eiendomsretten til en tomt på gnr. 60 bnr. 40 i skriv 
datert 30.08.99. Å nytte eiendommen til fritid er ikke et reelt formål. 

Det vises til at naboeiendommen gnr. 60 bnr. 36 er bebygd med nye hytter. Denne 
eiendommen er til forskjell fra eiendommen gnr. 60 bnr. 40, regulert til dette formål. 
Reguleringsplanen for Vassvik er dermed ikke et relevant grunnlag som taler for 
dispensasjon i denne saken.

Det anføres videre at det omsøkte området ikke omfattes av forbudet i pbl. § 1-8 om deling 
av eiendommer i strandsonen. Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt frem for deling ellers, 
særlig ikke i nær tilknytning til 100-metersbeltet til sjø. Selv om tiltaket ikke er i konflikt med 
bruk av området til landbruk, så vil en dispensasjon likevel ha betydning for området som 
natur- og friluftslivområde. Det vises til at offentlig strandsonepolitikk er blitt skjerpet vesentlig 
de siste årene, noe som med vekt taler mot å gi dispensasjon i det foreliggende tilfellet. 

En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre grunneiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å dele sine eiendommer til økt 
privatisering av områder nær knyttet til strandsonen. 

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 kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
eiendommer i planen. 
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Det kan ikke gis dispensasjon fra kommuneplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra Ingvar Magne 
Meland om dispensasjon for deling av eiendommen gnr. 60 bnr. 40 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom rullering av kommuneplanen eller en eventuell 
reguleringsplan/-endring. 

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper rett i nærheten av omsøkt parsell, og det er 
heller ingen registreringer i artsdatabanken. Omsøkt parsell ligger ca. 130 meter sørvest for 
en lokalt viktig naturtype sand- og grusstrand og sanddyne og ca. 80 meter nordvest for 
lokalt viktig naturbeitemark.  Omsøkt parsell ligger ca. 130 meter fra beiteområde vade-, 
måke og alkefugler.

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i
naturmangfoldloven

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
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Ingen for kommunen. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ingvar Magne Meland om 

dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av en parsell på ca. 500m2 med 
formål fritidsbebyggelse fra gnr. /bnr. 60/40 i Eigersund, og finner etter en konkret 
vurdering å kunne anbefale dispensasjon, da hensynene bak kommuneplanen ikke 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn 
ulempene. 

Før saken tas til behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
500 m2 til fritidsbebyggelse fra gnr./bnr. 60/ 40 i Eigersund.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
184630 Søknad om dispensasjon - deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 40 - Jærveien 1342
184631 Søknad om dispensasjon
184632 Kartutsnitt
184633 Gjenpart av nabovarsel
184634 Naboinformasjon
184635 Erklæring vedr. gnr. 60 bnr.40
184636 Kart gnr.60 bnr.40
259211 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.07.2011 Eli Meland
Søknad om dispensasjon - deling av 
grunneiendom gnr. 60 bnr. 40 - Jærveien 1342

2 U 26.10.2011 Eli Meland
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 60 
bnr. 40 - Jærveien 1342

4 X 19.12.2012 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
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TIL Eli Meland Veidemannsveien 5 4328 SANDNES
Ingvar Magne Meland Myrveien 1 4025 STAVANGER

Side 42 av 453



Side 43 av 453



Side 44 av 453



Side 45 av 453



Side 46 av 453



Side 47 av 453



Side 48 av 453



Side 49 av 453



Side 50 av 453



Side 51 av 453



Side 52 av 453



Side 53 av 453



Side 54 av 453



Side 55 av 453



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.12.2012
Arkiv: :GBR-10/3, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
12/2361
Journalpostløpenr.:
12/32403

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

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
Planteknisk utvalg 15.01.2013

Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr. 10/3  
- Jan Sæstad - Løyningsveien 89 
  

Sammendrag:
Jan Sæstad søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  av en parsell 
på 887,9 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund.  Bolighuset har adresse 
Løyningsveien 89 og ble oppført som kårbolig i 1981. Parsellen skal nyttes til boligformål. 
Parsellen skal selges. Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. 
Søknaden er også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

Saksgang:
Planteknisk utvalg  har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til fradeling av en parsell til bolig, må saken sendes til Rogaland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig vedtak kan fattes i 
saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg finner at det foreligger  antikvariske hensyn som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter § 19-2 i plan-
og bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 887,9 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Jan Sæstad tillatelse til 
fradeling av en parsell på 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i 
Eigersund kommune av antikvariske hensyn.   

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Jan Sæstad søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  av en parsell 
på 887,9 m2 med bolighus fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund.  Bolighuset har adresse 
Løyningsveien 89 og ble oppført som kårbolig i 1981. Parsellen skal nyttes til boligformål. 

Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Omsøkte parsell består av annet areal (hus og hage).  Parsellen grenser inntil 
landbrukseiendommen gnr./bnr. 9/1 og boligtomten gnr./bnr. 10/14 i Eigersund. 
Omsøkt parsell grenser ikke til gnr./bnr. 10/3.  Omsøkt kårbolig ligger ca. 140 meter fra det 
andre bolighuset på gnr./bnr. 10/3,  målt i luftlinje.    

Det er tre bolighus på bruket, et bolighus fra 1850, et bolighus fra 1981 og et bolighus ferdig 
oppført i 2009. Det ble tillatt oppført kårbolig i 2006 med betingelse av at bolighus fra 1850
ble revet når boretten til mor til Jan Sæstad falt vekk.    

Jan Sæstad mener bolighuset fra 1850 er  for godt til å rives. Han ønsker å beholde dette 
som bolig på gården og fradele huset fra 1981.  Han vil selge huset fra 1981 og bosette seg i 
huset fra 1850.  Han mener det ikke vil være behov for 3 hus. Jan Sæstad presiserer at 
omsøkt bolighus ligger helt i utkanten av eiendommen og naturlig kan fradeles. 

Gnr./bnr. 9/3 og 10/3 er en driftsenhet i landbruket og har 58,1 dekar fulldyrket jord, 66,8 
dekar innmarksbeite, 31,5 dekar med skog og 949,4 dekar med annet areal. 
Drift på bruket er sauehold og ammekyr. Det er nå ca. 280 vinterfôra sau, 3 voksne ammekyr 
og 5 kviger på gården. 

Omsøkt parsell ligger innenfor LNF-L område  (kjerneområde for jordbruk) på 
kommuneplanens arealdel. 

En viser til uttalelse fra regionantikvar Knut Jan Kluge: 

”Det som har utløst denne søknad, er et sterkt ønske om å bevare og rehabilitere det 
opprinnelige våningshus på gården. 

På grunn av regelen for folgehus knyttet opp i landbruket, sto det opprinnelige og 
verneverdige våningshus i fare for å måtte rives.
Den aktuelle situasjon oppsto da datteren på gårdsbruket ville overta driften. 
Dette er i seg selv et prisverdig tiltak, spesielt når den unge generasjon selv foreslår en slik 
løsning.
Undertegnede kan kun betrakte dette som en vinn-vinn situasjon for både landbruket og 
bevaringsmyndighetene. 

Våningshuset er i det evaluerte SEFRAK materiale klassifisert som B objekt (1101/102/003).
Antall bygninger med midtgangsplan er redusert etter at registreringen ble foretatt. 

Utvendig og innvendig befaring er foretatt.

Våningshuset er oppført med midtgangsplan i 1 ½ etasje på utmurt natursteins fundament og 
kjellervegger.  Det er kjeller under hele huset.

Det er foretatt flere innvendige endringer. Likeledes er den opprinnelige utvendige kledning 
skiftet ut med tilsvarende ny liggende dobbelfalset med staff, men i uhøvlet og impregnert 
kvalitet. Deler av den opprinnelige kledning er intakt. 
Opprinnelige vindu er skiftet ut med nyere termoglass vindu uten sprosseoppdeling.
De opprinnelige vindushull i laftverk er vurdert å være intakt.   Side 57 av 453



Med unntak av en bærende tverrvegg, er de øvrige konstruktive deler på plass. 

Huset oppfattes å være i god teknisk forfatning uten markante synk eller skjevheter.

Slik en forstår søker er det dennes inntensjon å avhende den ene boligen for så å investere 
frigjorte midler til restaurering og oppgradering av opprinnelige våningshus fra ca 1850.  

Denne type våningshus har vært relativt vanlig i det aktuelle området. 
Ved denne og tidligere befaringer, er det imidlertid registrert at flere hus er bygget sterkt om 
eller var fraflyttet og sto til nedfalls. 
Det som en ofte opplever, er at det det er fleste av og er mest vanlig, er det som forsvinner 
først. 
Men det er disse objekter som forteller mest om hvordan folk flest levde og inngår følgelig 
som et historieforfellende element i vår lokale historie.
Prakteksemplarene representerer verdier som er i stand til å ivareta seg selv.

Det angjeldende våningshus er i en slik forfatning at det fortjener et videre liv. 
Den historiske og antikvariske verdi vil bli større etter hvert som tiden går. 

Det foreligger dokumentasjon i form av fotografier som gjør en i stand til å foreta en god og til 
dels korrekt restaurering.
  
Hvis det lot seg gjøre at den skisserte løsning i søknaden kunne bli akseptert og realisert, 
ville det være en gevinst for både landbruksnæringen og den antikvariske instans. ”
  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner.  

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel. Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar 
arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen som helhet. 
Kommuneplanen er relativt ny og en dispensasjon kan fort gi presedens for andre 
eiendommer i kommunen. 

Det som taler for deling er at parsellen ligger helt i utkanten av eiendommen gnr./bnr. 10/3,    
grenser inntil en allerede fradelt boligtomt,  grenser inntil vei og annet areal på gnr./bnr. 9/1.  
En kan ikke se at omsøkt parsell medfører til landbruksmessige ulemper for omsøkt bruk 
eller nabobruk. 

Det ble tillat oppført kårbolig i 2006 med betingelse av at bolighus fra 1850 ble revet når 
boretten til mor til Jan Sæstad falt vekk.  Det var ikke da kjent for landbruksmyndighetene at 
bolighuset fra 1850 var verneverdig.  Det foreligger skriv fra regionantikvar Knut Jan Kluge 
av 12.12.2012  som taler for å dele fra omsøkt bygning og ta vare på eldre våningshus fra 
1850.    

En vil etter plan- og bygningsloven anbefale at Planteknisk utvalg går inn for omsøkte deling.

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
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I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellen ligger innenfor LNF-L område, dvs. 
i et viktig jordbruksområde. Dette som følge av at dette området er et viktig område for 
kulturlandskap. 

Spørsmålet er om fradelingen er forsvarlig med hensyn på den avkastning eiendommen kan 
gi. Bolighus på gårdsbruk er normalt en viktig ressurs for bruket.  Det er imidlertid ikke behov 
for tre boliger på bruket.  Det blir for ressurskrevende å ta vare på disse. 
Ved tillatelse til bygging av kårbolig i 2006 ble satt som vilkår at bolighuset fra 1850 skulle 
rives når boretten falt vekk.  Da var det to bolighus på bruket. Bolighuset ble ikke revet når 
mor til Jan Sæstad gikk bort.  Jan Sæstad mente huset var for godt til å bli revet og tok 
kontakt med regionantikvar Knut Jan Kluge.  I følge  Knut Jan Kluge er bolighuset fra 1850 i 
god stand  og verneverdig. Han anbefaler at bolighuset blir tatt vare på og at omsøkt 
bolighus blir fradelt.  Landbrukskontorer var ikke klar over at bolighuset var verneverdig når 
det ble stilt krav om huset skulle rives ved tillatelse til bygging av ny kårbolig i 2006.  
  
Fradelingen av parsellen vil føre til opprettelsen av en fritt omsettelig boligeiendom, som på 
sikt kan selges fritt til personer som ikke har tilknytning til eiendommen eller landbruksdrift. 
Dette kan i mange tilfeller føre til konflikter med landbruket.  

En kan ikke se at det kan bli landbrukskonflikter i denne saken. Omsøkt parsell ligger helt i 
utkanten av eiendommen gnr./bnr. 10/3, grenser inntil en allerede fradelt boligtomt,  grenser 
inntil vei og annet areal på gnr./bnr. 9/1.  En kan ikke se at omsøkt parsell medfører til 
landbruksmessige ulemper for omsøkt bruk eller nabobruk. 

En vil etter jordloven anbefale at det gis tillatelse til deling som omsøkt.  

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

Kunnskapsprinsippet § 8:
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakers karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Føre-var-prinsippet § 9:
Når det treffes en beslutning uten et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag så skal en ta sikte på å 
unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Prinsippet om samlet belastning § 10:
En påvirkning av et økosystem skal utredes fra den samlede belastningen som økosystemet 
er eller blir utsatt for, herunder både på kort og lang sikt.

Kostnader ved miljøforringelse § 11:
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder. Side 59 av 453



Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir det beste 
samfunnsmessige resultater.

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper rett i nærheten av omsøkt parsell, og det er 
heller ingen registreringer i artsdatabanken. Omsøkt parsell ligger ca. 460  meter sørøst  og 
360 meter nord  for en lokalt viktig naturtype (kystlynghei). 

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:

Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for 

at kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter 
§19,2 i plan- og bygningsloven søknad fra Jan Sæstad om fradeling av en parsell  
på 887,9 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg  avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Jan Sæstad om 
tillatelse til fradeling av en parsell på 887,9 m2 med kårbolig til boligformål fra 
gnr./bnr. 10/3 i Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg Side 60 av 453



257582 Vedr. fradeling av bolighus, Løyningsveien 89, fra gnr. 10 bnr. 3
257993 Deling av grunneiendom gnr. 10 bnr. 3 - Jan Sæstad, Løiningsveien 89

258423
Søknad om tiltak, deling av grunneiendom gnr. 10 bnr. 3 - Jan Sæstad, 
Løyningsvieen 89

258424 Oversendelsesbrev
258425 Gjenpart av nabovarsel
258426 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 05.12.2012 Jan Sæstad
Søknad om tiltak, deling av grunneiendom gnr. 
10 bnr. 3 - Jan Sæstad, Løyningsvieen 89

1 N 10.12.2012 Knut Jan Kluge
Vedr. fradeling av bolighus, Løyningsveien 89, 
fra gnr. 10 bnr. 3

Parter i saken:
            

Jan Sæstad Løyningsveien 89 4374 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret

  
  

Regionantikvar Knut Jan Kluge

Pb. 580
4379 EGERSUND

Vår ref.: 12/31424 / 12/2361 / GBR-10/3, FA-V61 Dato: 10.12.2012

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Direkte telefon: 51 46 10 32 / 99 49 74 47

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedr. fradeling av bolighus  (Løyningsveien 89) fra grn./bnr. 10/3 i Eigersund

En viser til brev av 23.11.2012 fra Jan Sæstad. En viser også til søknad om fradeling av 
bolighus (Løyningsveien 89) fra gnr./bnr. 10/3 i Eigersund av 5.12.2012 fra Jan Sæstad.   

Landbrukskontoret ønsker snarest en uttalelse vedr. bolighuset fra 1850 vedr. tilstand og 
verneverdi. 

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Steinar Nordvoll

Deling av grunneiendom gnr. 10 bnr. 3 - Jan Sæstad, Løiningsveien 89

Vår ref.: 12/31676 / GBR-10/3, FA-V61 / 12/2361 Dato: 12.12.2012

Saksbehandler: Knut Jan Kluge Telefon: 51 46 82 29 Mobiltelefon:   

E-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Det som har utløst denne søknad, er et sterkt ønske om å bevare og rehabilitere det 
opprinnelige våningshus på gården. 

På grunn av regelen for folgehus knyttet opp i landbruket, sto det opprinnelige og 
verneverdige våningshus i fare for å måtte rives.
Den aktuelle situasjon oppsto da datteren på gårdsbruket ville overta driften. 
Dette er i seg selv et prisverdig tiltak, spesielt når den unge generasjon selv foreslår en slik 
løsning.
Undertegnede kan kun betrakte dette som en vinn-vinn situasjon for både landbruket og 
bevaringsmyndighetene. 

Våningshuset er i det evaluerte SEFRAK materiale klassifisert som B objekt (1101/102/003).
Antall bygningen med midtgangsplan er redusert etter at registreringen ble foretatt. 

Utvendig og innvendig befaring er foretatt.

Våningshuset er oppført med midtgangsplan i 1 ½ etasje på utmurt natursteins fundament og 
kjellervegger. 
Det er kjeller under hele huset.

Det er foretatt flere innvendige endringer. Likeledes er den opprinnelige utvendige kledning 
skiftet ut med tilsvarende ny liggende dobbelfalset med staff, men i uhøvlet og impregnert 
kvalitet. Deler av den opprinnelige kledning er intakt.
Opprinnelige vindu er skiftet ut med nyere termoglass vindu uten sprosseoppdeling.
De opprinnelige vindushull i laftverk er vurdert å være intakt. 
Med unntak av en bærende tverrvegg, er de øvrige konstruktive deler på plass. 

Huset oppfattes å være i god teknisk forfatning uten markante synk eller skjevheter.

Slik en forstår søker er det dennes inntensjon å avhende den ene boligen for så å investere 
frigjorte midler til restaurering og oppgradering av opprinnelige våningshus fra ca 1850.  

Denne type våningshus har vært relativt vanlig i det aktuelle området. 
Ved denne og tidligere befaringer, er det imidlertid registrert at flere hus er bygget sterkt om 
eller var fraflyttet og sto til nedfalls. Side 63 av 453



- 2 -

Det som en ofte opplever, er at det det er fleste av og er mest vanlig, er det som forsvinner 
først. 
Men det er disse objekter som forteller mest om hvordan folk flest levde og inngår følgelig
som et historieforfellende element i vår lokale historie.
Prakteksemplarene representerer verdier som er i stand til å ivareta seg selv.

Det angjeldende våningshus er i en slik forfatning at det fortjener er videre liv. 
Den historiske og antikvariske verdi vil bli større etter hvert som tiden går.

Det foreligger dokumentasjon i form av fotografier som gjør en i stand til å foreta en god og til 
dels korrekt restaurering.

Hvis det lot seg gjøre at den skisserte løsning i søknaden kunne bli akseptert og realisert, 
ville det være en gevinst for både landbruksnæringen og den antikvariske instans.
  

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.12.2012
Arkiv: :GBR-89/1, GBR-
79/26, FA-V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/2360
Journalpostløpenr.:
12/32402

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

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
005/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen  
gnr. 89 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 26  - Ole Johan Bergene

Sammendrag:
Ole Johan Bergene søker om konsesjon til overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
89/1 og 79/26 i Eigersund kommune for kr. 4.200.000. Selger er Tore Nygaard.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Ole Johan Bergene 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund kommune til en avtalt pris 
av kroner kr. 4.200.000.

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Ole Johan Bergene må bebo og drive eiendommen gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund på en 
landbruksmessig forsvarlig måte innen ett år. Det er evigvarende driveplikt på eiendommen.  
Inngåelse i samdrift regnes som oppfyllelse av driveplikten. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ole Johan Bergene søker om konsesjon til overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
89/1 og 79/26 i Eigersund kommune for kr. 4.200.000. Selger er Tore Nygaard.

Formålet med ervervet er gå inn i Slettebø samdrift. Ole Johan Bergene har ikke planlagt 
egen drift med husdyr på bruket gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund. Det kan være aktuelt å 
leie ut driftsbygningen til husdyrhold. Ole Johan Bergene vil vedlikeholde bygningene og 
drive med vedproduksjon. 

Konsesjonseiendommen  gnr./bnr. 89/1 og 79/26 har  ca. 46 dekar fulldyrket jord, ca. 114,3 
dekar innmarksbeite, ca. 74,7 dekar med skog og ca. 593 dekar med annet areal.

På gnr./bnr. 89/1 er det følgende bygninger: Våningshus fra 1938  i forholdsvis god stand, en 
driftsbygning fra 1976 på ca. 340 m2 i middels stand og en eldre driftsbygning fra 1957 på 
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ca. 270 m2 i dårlig stand.  Eiendommen er i dag i samdrift med Vasshus samdrift i Lund 
kommune.  Dyr går på beite og fulldyrka jord blir slått.  

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak av landbrukskontoret.  

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er inngåelse 
i Slettebø samdrift. Inngåelse i samdrift kan være en fornuftig måte å drive denne gården på. 
Slettebø samdrift trenger mer kvote når Hans Petter Bøgh Havsø går ut av Slettebø samdrift.  
Det er viktig å ta vare på bruk hvor det allerede er investert betydelig med midler for å ha en 
framtidsrettet drift.     

Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.  Han har vært avløser i mange år. 

I forbindelse med verdisetting av landbrukseiendom skal landbruksmyndighetene vurdere om 
prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom - jfr. § 9 
i konsesjonsloven. Fastsetting av høyeste pris som kan godkjennes ved søknad om 
konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. 

En har kommet fram til denne verdien:
Verdivurdering 
gnr./bnr. 89/1 og 
79/26: Verdi

46  dekar fulldyrket jord 322 000

114,3 dekar innmarksbeite 342 200

64,2 dekar produktiv skog 64 200

74,7 dekar annet areal. 30 000

Våningshus 900 000

Driftsbygning 1 300 000

Eldre driftsbygning 100 000

Boverdi 200 000

Utleie av jakt 75 000

Utleie av melkekvote 724 523

Salg av hyttetomter 300 000

Totalt 4 282 923

Kjøpesum for landbrukseiendommen er kr. 4.200.000.

En finner at kjøpesummen er forsvarlig i henhold til § 9 i konsesjonsloven.  

Etter en samlet vurdering anbefaler en at det gis konsesjon som omsøkt. 
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg  avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Ole 
Johan Bergene  om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 89/1 og 79/26 i Eigersund til en avtalt pris 
av kroner 4.200.000.  Dette med følgende begrunnelse: **************  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

258433
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 89 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 26 -
Ole Johan Bergene

258434 Oversendelsesbrev
258435 Takst
258436 Utskrift fra grunnboken
258437 kart
258438 Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan
258439 Kjøpekontrakt
258440 Skjøte
259303 Oversiktskart
259301 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.11.2012 Ole Johan Bergene
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 89 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 26 - Ole Johan 
Bergene

2 I 27.11.2012 Ole Johan Bergene
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 89 bnr. 1 og gnr. 79 bnr. 26 - Ole Johan 
Bergene

4 X 20.12.2012 Gårdskart
5 X 20.12.2012 Oversiktskart

Parter i saken:
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Adv. Ove Sørensen Pb. 264 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.01.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-5/226
Arkivsaksnr.:
11/454
Journalpostløpenr.:
12/30410

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
006/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 
5 bnr. 226 mfl - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsendring for del av Maurholen som omfatter endringer 
både i plankart og bestemmelser. Endringene er til dels en oppdatering i forhold til den 
faktiske situasjonen samt tilpassninger i forhold til plassering av parkeringsplasser, 
innregulering av adkomstveger m.m. Videre er det fastsatt størrelse på fritidsbebyggelse 
m.m. Rådmannen viser til at dette er en relativt omfattende endring, men der en har hatt et 
konstruktivt samarbeid med tiltakshaver. Rådmannen anbefaler derfor at planen legges ut til 
offentlig ettersyn i tråd med de endringene som fremkommer i rådmannens forslag til vedtak.

Saksgang:
PTU fatter vedtak om saken sakl legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 02.01.2013:
Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. -
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i:

Bestemmelser
1. Ny §8.2 - ”Før det gis tillatelse til nye adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse 

av fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med 
reguleringsplanen.”

2. Ny bestemmelse - ” Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
3. Ny bestemmelse - ”Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i sjø i form av brygger, 

småbåthavn og lignende skal det fremlegges fagkyndig rapport i forhold til bølgeslag, 
isgang og lignende med ev. avbøtende tiltak.” 

Andre forhold
4. Arkeologiske registreringer av planområdet jfr. krav fra kulturmyndighetene må 

gjennomføres og bekostes av tiltakshaver og ev. endringer innarbeides i planen før 
den legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl - 1. 
gangsbehandling

  
1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse 
gnr. 5 bnr. 226 mfl. I Maurholen hvor en ønsker å foreta relativt omfattende endringer og 
tilpassninger i plankart og bestemmelser. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på 
kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende byggeområde for fritidsbolig og industri/havn i 
gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4. 
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet 
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. 

I tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for 
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større 
parkeringsplass. Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen 
Friområde, kfr. kommunestyresak 13/91.  
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3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad E
2. Rogaland Fylkeskommune -

kultur
 Merknad E

3. Statens Vegvesen  Merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. Kystverket  Merknad E
6. Jernbaneverket  Merknad O
7. Fiskeridirektoratet  Merknad E

Private merknader

8. KS Edelsplitt  Merknad D

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

  Man kan akseptere en 
viss utvidelse av 
hyttestørrelse, men det er 
viktig at dette skjer 
innenfor rammen av 
gjeldende kommuneplan.

 Etablering av fellesanlegg 
kan vurderes, men det 
forutsetter at det skjer 
innenfor areal i 
strandsonen som allerede 
er bygd ut. Fylkesmannen 
mener at innlegging av 
boder innenfor 
planområdet vil gi økt 
nedbygging av 
strandsonen.

E

E

Gjeldende reguleringsplan setter 
ikke noen arealgrense for hyttene. 
Ifølge kommuneplanen er området 
et HF-område der øvre grense for 
BYA er satt til 75 m2 og maks. 
størrelse på terrasse 20 m2. De 
fleste hyttene er imidlertid tillatt 
utvidet til omkring 90 m2, bl.a. pga. 
at det generelt er blitt tillatt en 
arealøkning på 10 m2 da området 
ble tilrettelagt med offentlig vann 
og avløp. Det samme gjelder for 
terrasser der det i flere tilfeller er 
oppført terrasser på 30 m2 og vel 
så det. Hytteforeningen ønsker 
likebehandling i området og forslår 
derfor hytter med inntil BYA=90 
m2. 
Det legges i planforslaget opp til 
boder og gapahuk i strandbeltet. 
Bodene utgjør etter vår oppfatning 
en integrert del av innregulerte 
områder for småbåtanlegg og 
forventes ikke å komme i konflikt 
med fylkesmannens interesser. 
Gapahuk inngår som en del av 
aktivitetsområdet i tilknytning til 
badeplass som nyttes både av 
hyttefolket og turgåere.
Som fellesanlegg i strandsonen er 
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 Man vil ikke anbefale at 
det blir lagt 
kjøreveiatkomst til alle 
hyttene, siden dette vil 
medføre omfattende 
inngrep samlet sett for 
planområdet. Det er viktig 
at det blir utformet 
samlende løsninger både 
for veisystem og 
parkering. 

 Fylkesmannen vil vurdere 
innsigelse til en plan som 
gir økt utbygging i 
strandsonen, og som 
legger til rette for vei til 
hver enkelt hytte.

E

E

det foreslått gapahuk og boder på 
steder som bærer preg av 
menneskelig aktivitet. Bod-
plasseringer er etter befaring med 
representant for fylkesmannen, 
foreslått endret og lagt mer samlet. 
Gapahuk og bodplasseringer 
framgår av illustrasjonsplan.
Rådmannen viser til at et av 
hovedgrepene i planen er å flytte 
parkeringsplasser vekk ifra 
Maurholsveien og dette medfører 
at deler av tidligere gangveger 
omgjøres til kjøreveg. Disse er så 
langt som mulig søkt lagt som 
felles parkeringsplasser og 
adkomst til disse. Det er i liten 
grad åpnet opp for adkomst frem 
til enkelthytter utover der de vil 
ligge langs adkomstveg som går 
frem til felles parkeringsplass. En 
vurderer at dette i hovedsak er 
ivaretatt i planen.
Rådmannen tar uttalen til 
etterretning og vil måtte avvente 
høringen.

2. Rogaland 
Fylkeskommune -
kultur

 Det settes fram krav om 
at strandsonen innerst i 
Myklebustvågen inkl. eldre 
båtstøer og gammel sti, 
innenfor planområdet, skal 
reguleres til hensynssone 
bevaring. I tillegg skal 
deler av området på 
vestsiden av den gamle 
jernbanetraseen inn mot 
vatnet innenfor 
planområdet reguleres 
med formål bevaring.

 Flytebrygger bør etableres 
i god avstand til området 
med gamle båtstøer.

 Boder må sikres en 
helhetlig utforming og 
estetisk kvalitet i 
regulerings-
bestemmelsene.

 To steinalderboplasser må 
reguleres til hensynssone 
fornminne. 

 Det er behov for nærmere 
arkeologiske registreringer 

E

E

E

E

J

Rådmannen viser til at dette har 
en forsøkt vist i samsvar med 
Forvaltningsplanen for Jærbanen. 
En vil ev. komme tilbake til endelig 
avgresning etter at planen har 
vært til offentlig ettersyn.

Dette skal så langt en kan se være 
ivaretatt i planforslaget.

Dette skal så langt en kan se være 
ivaretatt i planforslaget.

Dette skal så langt en kan se være 
ivaretatt i planforslaget.

Rådmannen tar dette til 
etterretning og viser til at dette er 
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i deler av planområdet. 
Kostnadsoverslag på 
kr.97000 var vedlagt. 
Dette er senere redusert til 
kr.58000.  Endelig 
uttalelse kan gis når 
undersøkelsene er 
foretatt.

innarbeidet i fremlegg til vedtak; 
”Arkeologiske registreringer av 
planområdet jfr. krav fra 
kulturmyndighetene må 
gjennomføres og bekostes av 
tiltakshaver og ev. endringer 
innarbeides i planen før den 
legges ut til offentlig ettersyn.”

Rådmannen legger til grunn at 
dette må gjøres før planen legges 
ut til offentlig ettersyn jfr. at en må 
forsikre seg om at det er 
forslagsstiller som tar kostnadene 
ved disse undersøkelsene. En har 
tatt dette opp med 
kulturmyndighetene og de 
opplyser at dersom kommunen 
legger planen ut til offentlig 
ettersyn uten at dette er 
gjennomført er det i 
utgangspunktet kommunen som 
må ta kostnadene. Samtidig vil 
dette også innebære at det 
fremmes innsigelse til planen frem 
til disse undersøkelsene er gjort. 
Dersom det blir gjort funn, må 
planen uansett endres og ev. må 
til ny høring.

Rådmannen vurderer derfor at det 
er mest ryddig og effektivt at  disse 
undersøkelsene gjennomføres og 
ev. endringer innarbeides i planen 
før den legges ut til offentlig 
ettersyn.

3. Statens Vegvesen  Planområdets tilknytning 
til fv.44 må vurderes 
dersom det legges opp til 
utvidet bruk. Det må 
komme fram hvordan 
parkeringen for 
småbåthavn er tenkt løst. 
Det må sikres trygge 
gangforbindelser mellom 
fritidsboligene og 
båthavnen.

O Tiltakshaver opplyser følgende; 
”Da det i planforslaget ikke legges 
opp til utvidet aktivitet i området, 
antas krav til kryss med fv.44 ikke 
å være relevante. Det er 
tungtransporten med vogntog til 
utskipningskaien i Maurholen som 
vil være dimensjonerende for 
kryssutformingen.
Det er ikke foreslått endringer fra 
gjeldende reguleringsplan når det 
gjelder forholdet parkering/ 
småbåthavn. Hytteforeningen i 
Øvre Maurholen har ønsket 
parkeringsplass i tilknytning til sine 
båtplasser, men dette er blitt avvist 
av kommunen. Hyttene innenfor 
planområdet har grei gangavstand 
til båtplassene. I helger og ferier 
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når folk bruker hyttene sine, 
kommer man seg trygt fram 
mellom hytte og båtplass. På 
dagtid i arbeidsuker er situasjonen 
noe vanskeligere pga. 
tungtransporten til 
utskipningskaien.”

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

5. Kystverket  Ved eventuell planlegging 
i sjø, må det tas hensyn til 
sjøverts ferdsel, og det er 
derfor viktig at det ikke 
legges til rette for 
tiltak/aktivitet i sjø som kan 
komme i konflikt med 
framkommeligheten i 
farvannet. Det må 
reguleres inn areal til 
ferdsel innenfor varslet 
planområde i sjø for å 
sikre manøvreringsareal 
for skipstrafikken til 
eksisterende 
havneanlegg. Man gjør 
oppmerksom på at det må 
påregnes bølgeslag fra 
skipstrafikken i området. 
Det må tas med i 
reguleringsbestemmelsen
e at tiltak i sjø skal 
godkjennes av 
havnemyndighet.

E Det er lagt inn en 
reguleringsbestemmelse om 
godkjenning fra 
havnemyndighetene. Sjøområdet 
utenfor småbåtanlegg og 
utskipningskai er regulert til 
område for ferdsel i sjø. Det er lagt 
inn rekkefølgekrav i forhold til 
fagkyndig uttale når det gjelder 
dimensjonering av tiltak og ev. 
avbøtende tiltak i forhold til 
bølgeslag, isgang m.m.

6. Jernbaneverket  Dersom jernbaneareal 
medtas i planen, skal dette 
reguleres til 
jernbaneformål. Planen 
må ikke legge opp til økt 
ferdsel i plan over 
jernbanesporet. Dersom 
planen legger til rette for 
tiltak med nærhet til 
jernbanen, må 30-meters 
byggegrense avmerkes på 
plankartet. Man anbefaler 
at 30-metersforbudet 
fanges opp i den skriftlige 
delen, for eksempel som 
en 
reguleringsbestemmelse. 
Det kan bli krav om ekstra 
sikkerhetstiltak dersom 
planen legger grunnlag for 
større ferdsel langs 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Tiltakshaver uttaler; 
”Vi foreslår uendret arealbruk i 
forhold til gjeldende 
reguleringsplan i området 
nærmest den nedlagte 
jernbanetraseen. I forhold til 
varslingskartet der noe av 
Jernbaneverkets areal var medtatt, 
er nå plangrensen justert slik at 
jernbane areal ikke lenger inngår. 
Vi legger ikke inn nye fritidsboliger
som kunne bidra til økt ferdsel i 
området. Da det ikke kan bygges i 
friluftsområder, ser vi ingen grunn 
til å legge inn 30 meters 
byggegrense.”
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jernbanelinjen.
7. Fiskeridirektoratet  Man kan på grunnlag av 

tilgjengelig informasjon 
ikke se at planarbeidet 
kommer i konflikt med 
fiskeriinteresser.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Private merknader

8. KS Edelsplitt  Ingen permanente 
parkeringsplasser bør 
ligge nærmere vår 
anleggsvei enn 20 meter.

D En viser til at en har gjort flere 
grep i reguleringsplanen for å 
bedre trafikksikkerheten herunder 
flytting av deler av 
parkeringsplassene vekk ifra 
Maurholsveien, klarere skille 
mllom kjøreveg og adkomstveg, 
mulighet for å snu innforbi 
parkeringsarealene, avmerking av 
frisiktsoner, rekkefølgekrav og 
lignende. En vurderer at dette vil 
bidra til å ivareta de hensynene 
som fremkommer i brevet fra 
Edelspiltt.

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

Bestemmelser
1. Ny §8.2 - ”Før det gis tillatelse til etablering av eller utbedring av  

adkomstveier/parkeringsplasser samt utvidelse av fritidsboliger skal tilhørende 
frisiktsoner opparbeides i tråd med reguleringsplanen.”

2. Ny bestemmelse - ” Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
3. Ny bestemmelse - ”Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i sjø i form av brygger, 

småbåthavn og lignende skal det fremlegges fagkyndig rapport i forhold til bølgeslag, 
isgang og lignende med ev. avbøtende tiltak.” 

Andre forhold
4. Arkeologiske registreringer av planområdet jfr. krav fra kulturmyndighetene må 

gjennomføres og bekostes av tiltakshaver og ev. endringer innarbeides i planen før 
den legges ut til offentlig ettersyn.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for 
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies 
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten 
eier Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og Øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der 
det er anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora 
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjellskrenter. Største 
kotehøyde er ca. 60 m. 

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for 
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også 
tatt seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med 
gran, furu og bjørk.   
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I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til 
revidert plan. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 240 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

OMRÅDER
Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse
Industri
Vannforsyningsanlegg
Trafo

68,01
3,55
0,06
0,05

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur

Kjøreveg, privat
Kjøreveg, felles
Parkeringsplasser, felles
Båtopplag, felles

4,36
2,13
2,72
1,76

LNF-områder Friluftsformål
Bevaring fornminne

98,69
5,17

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag

Ferdsel i sjø
Friluftsområde i vassdrag
Småbåtanlegg
Badeområde

20,39
22,27

6,51
1,04

SUM: 236,71

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er etablert fritidsbebyggelse i tråd med eksisterende reguleringsplan. En viser til at det i 
nye bestemmelser fastsettes størrelse på eksisterende fritidsbebyggelse, mulighet for bod 
m.m. Se egen liste over endringer i kart og bestemmelser.

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

Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått arealbruk for 
hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan. 

I område for felles båtopplag er det gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnflate 
inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent oppført.  

I område for småbåtanlegg og langs vestre grense av 5/80 er det foreslått rekker med mindre 
boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr o.l. (se illustrasjonsplan). Planlagt 
gapahuk er også en form for bebyggelse.

Det vedlegges også prinsippskisse av nye boder som skal ligge i tilknynting til småbåthavnen
– 32 stk.:
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5.3 Avkjørsel og frisikt
Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og 
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere 
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien. Det er vist avkjørsler og frisiktsoner i planen 
og dette er også lagt inn som rekkefølgekrav etter samråd med vegseksjonen i kommunen 
for å sikre at disse blir opparbeidet.

5.4 Parkering og veier i planområdet
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i 
bruk for fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for 
parkeringsplasser særlig på grunn av helgebesøk og i ferietiden i følge hytteforeningen. I 
disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til kaiområdet i følge tiltakshaver. 

Tiltakshaver opplyser at det fra Edelsplitt AS er gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst 
mulig parkering langs Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne 
veien. 

Kjørevegene til fritidsboligene, både de anlagte og omsøkte, ligger i hovedsak skånsomt i 
terrenget og vil etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte 
bebyggelsen. Vegene følger stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente 
gangveger. De vil i følge tiltakshaver bli opparbeidet slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp 
av mørk grus og beplantning. 

5.5 Grøntareal/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente 
planer. Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten 
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep i følge 
tiltakshaver. Rådmannen viser til at det fremlagte planforslaget stort sett er i samsvar med 
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det som en har diskutert som en del av planprosessen. Dette har blitt en avveining av å få 
biler vekk ifra adkomstveien samt ta hensyn til landskap og frilufstområder. Rådmannen 
vurderer at planen i hovedsak har en fornuftig avveining av dette slik den nå fremstår. De 
planlagte boder i område for småbåtanlegg som framgår av illustrasjonsplanen, vil ikke 
påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i 
dalsøkk og består tildels av myr.  Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i 
gjeldende plan.   

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området.

5.6 Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt 
tre) i gjeldende reguleringsplan har tinglyst rett til båtfeste.  Badeplassen er åpen for allmenn 
bruk, både av de som har fritidsboliger og besøkende. 

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye 
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i 
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke 
denne midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. Mellom plangrensen (midtlinjen) 
og regulert område for småbåtanlegg er det en avstand som varierer fra 17 til 26 meter. 

Dersom det på andre siden av Myklebustvågen avsettes tilsvarende bredde for sjøferdsel får 
man en korridor med bredde 34 til 52 meter, hvilket i tilstrekkelig grad tilfredsstiller behovet 
for sjøverts ferdsel i området. Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. 

Tiltakshaver opplyser at en ikke kan låse småbåtanleggets utstrekning 100 % før det 
foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer og dette er innarbeidet i planfroslaget. 
Også marintekniske forhold vedrørende strøm, bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli 
vurdert ved detaljplanlegging og vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene jfr. 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

Småbåthavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å 
få en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan 
for selve bryggeanlegget, som er basert på flytebrygger. Løsningen med flytebrygger vil 
frigjøre mer av selve strandlinjen. Illustrasjonsskissen gir plass for 36 båter, hvilket dekker 
behovet innenfor reguleringsplanen. 

Brukerne av båtplassene er eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har 
gangavstand til båthavnen og trenger ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i 
gjeldende reguleringsplan. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for 
opparbeidelse av småbåtanlegget. Det er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan 
baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.

Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere 
og eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og 
etablering av gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.  

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede 
har sjøbod. Det er foreløpig ikke gjennomført undersøkelse med hensyn til hvor mange av de 
resterende sameiere som ønsker bod i strandsonen. Vedlagte illustrasjonsplan dat.20.08.12 
viser 32 sjøboder for sameierne. I tillegg er det vist 14 boder på 5/181 for hyttefolket i Øvre 
Maurholen.

5.6 Strandsone/Småbåthavn
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og 
langs høgspentlinje.
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6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom.

Det er inntegnet frisiktsone i tilknytning til den enkelte adkomst og mange av disse er ikke 
opparbeidet i tråd med ny reguleringsplan og tiltakshaver har foreslått at det ved 
nybygg/hovedombygging, samt ved utvidelse av BYA for eksisterende hytte med 50 % eller 
mer, skal tilhørende avkjørsel med frisiktsoner opparbeides før det kan gis brukstillatelse.

Rådmannen vurderer at frisiktsoner er et svært viktige trafikksikkerhetstiltak i planen og 
derfor bør opparbeides fortløpende. Dette er forelagt kommunens vegseksjon og med 
bakgrunn i deres vurdering vil rådmannen foreslå at dette rekkefølgekravet endres til: ”Før 
det gis tillatelse til etablering av eller utbedring av  adkomstveier/parkeringsplasser samt
utvidelse av fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med 
reguleringsplanen.”

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte parkeringsplasser og lignende 
vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette ligger også at frisiktsoner må 
være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.

Rådmannen vil signalisere at en vil kunne åpne opp for at tiltakshaver i forbindelse med 
høring kan foreta en konkret vurdering av frisiktsonene sammen med kommunens 
vegseksjon jfr. at enkelte av de inntegnede frisiktsonene er krevende å få til. En kan her se 
på andre tiltak i tilknytning til enkeltavkjørsler som kan løses på en akseptabel måte på andre 
måter.

7.3 Trafikksikkerhet

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 3 3 Rød

Ulykke med gående/syklende x 2 3 Gul

Ivaretatt jfr. 

forslag til nytt 
rekkefølgekrav.

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Rådmannen foreslår derfor at dette rekkefølgekravet endres til jfr. kommunens vegseksjon: 
”Før det gis tillatelse til etablering av eller utbedring av adkomstveier/parkeringsplasser samt
utvidelse av fritidsboliger skal tilhørende frisiktsoner opparbeides i tråd med 
reguleringsplanen.”

Et av hovedgrepene ved denne reguleringsplanen er å flytte parkeringsplasser og lignende 
vekk ifra Maurholsveien for å bedre trafikksikkerheten. I dette ligger også at frisiktsoner må 
være på plass jfr. at Maurholsveien benyttes av tungtransport.

7.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste 
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.

7.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen jfr. bestemmelsene.
Dette er innarbeidet i fremlegg til vedtak.

7.6 Avfallshåndtering

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Gul

Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljøverk 
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien. 
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne 
ordningen har vist seg å fungere utmerket ifølge tiltakshaver, og tiltakshaver ser ikke behov 
for å øremerke arealer til formålet i reguleringsplanen.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Er hensynet til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretatt

x 1 1 Grønn

At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og fritidsboligene mer 
universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere brukergrupper. Det samme 
gjelder tiltakene i strandsonen som vil kunne bedre tilgjengeligheten. Området er relativt 
kupert og vil på generell basis ikke tilfredsstille kravene. En viser her til at dette er et eldre og 
allerede utbygd område som ble utbygd og planlagt lenge før begrepet universell utforming 
ble innarbeidet som et begrep i planleggingen. I dette området legger terrenget og 
eksisterende strukturer klare begrensninger. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende 
ivaretatt i planforslaget.

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn

Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av planendringen i følge tiltakshaver.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 2 3 Gul

Det er i forbindelse med planprosessen fremkommet at området kan være utsatt for bl.a.  
bølgeslag ved gitte værforhold. Rådmannen vurderer at dette bør ivaretas gjennom et 
rekkefølgekrav som ivaretar at hensynet til bølgeslag, isgang og lignende blir ivaretatt før det 
gis byggetillatelse til brygger, småbåthavn og lignende. 

Følgende bestemmelse legges inn for å ivareta dette:
 ”Før det kan gis byggetillatelse til tiltak i sjø i form av brygger, småbåthavn og lignende skal 
det fremlegges fagkyndig rapport i forhold til bølgeslag, isgang og lignende med ev. 
avbøtende tiltak.” 

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

 Ikke kjent med spesielle forhold.

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn
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Flomras X 1 1 Grønn

En er ikke kjent med slike forhold fra området.

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder x 2 3 Gul

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

En viser til at en er gjort kjent med at området kan være utsatt for bl.a. bølgeslag, vind og 
lignende ved gitt værforhold. Dette er ivaretatt gjennom forslag til ny bestemmelse jfr. 
fremlegg til vedtak.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

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

10.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser følgende i epost datert 23.11.12: ”Statens Strålevern legger til grunn 
årsmiddel for strømbelastning på høgspentlinjen når de regner på elektromagnetisk stråling. 
Da kan føre-var grensen på 0,4 mikrotesla flyttes fra 14 til 12 meter fra senter høgspentlinje. 
Tamburstuen sier at kravene i utgangspunktet gjelder ved planlegging av nye boliger og 
gjelder rom for varig opphold. Fritidsbebyggelse innebærer neppe varig opphold? 
Spørsmålet blir om kommunen vil kreve bredde av hensynssone økt fra 15 til 24 meter selv 
om det her ikke dreier seg om rom for varig opphold. Da det gjelder eksisterende 
fritidsbebyggelse kan dette synes unødvendig. Vurdert på grunnlag av plankartet synes det 
kun å være 1 hytte som blir berørt ved en økning av bredde på hensynsone, men denne 
hytten er i konflikt i utgangspunktet. Ved tiltak på denne hytten må forholdet til høgspentlinjen 
ivaretas selv med nåværende bredde av hensynssonen. På dette grunnlag ser jeg ingen 
grunn til å endre bredde av hensynssone langs høgspentlinjen uten at det framkommer som 
et krav fra kommunen.”

Rådmannen legger tiltakshavers vurdering til grunn, men vil kunne komme tilbake til dette 
etter at planen har vært til offentlig ettersyn.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

1. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Store deler av planområdet ligger i 100-m beltet og det er foreslått tiltak i form av 
småbåthavn og boder samt andre tiltak for å tilrettelegge bruken av dette området bedre. 
Gjeldende reguleringsplan legger også opp til bruk av dette området, men en får nå en 
tydeliggjøring av hva som tillates.

12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn
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Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 3 3 Rød

Det er registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland og de er avmerket med 
hensynssone i plankartet og i bestemmelsene §7.3. Det er ikke SEFRAK bygninger innforbi 
planområdet.

Kulturmyndighetene har krevd gjennomført arkeologiske undersøkelser og dette er ikke 
gjennomført. En har hatt kontakt med Rogaland fylkeskommune og de viser til at dersom 
dette ikke er gjort før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn vil det bli fremmet innsigelse til 
planen. 

Rådmannen vurderer det derfor som riktig at dette blir utført av forslagsstiller/tiltakshaver før 
planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. På denne måten vil en også kunne innarbeide ev. 
endringer før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dersom dette ikke gjøres før planen blir 
lagt ut er det i utgangspunktet kommunen som må ta kostnadene i følge Rogaland 
fylkeskommune.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget jfr. planbeskrivelsen.

12.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er lagt vekt på 
god terrengtilpasning av veger for å oppnå
minst mulig inngrep i naturen.

Dette gjelder så langt en kan se for de aller 
fleste, men det er en veg som vil være svært 
ufordrende jfr. at den blir svært bratt og 
dermed uheldig rent landskapsmessig. 

Denne er vist på utsnitt og en vil vurdere 
denne på nytt etter at planen har vært til 
høring.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn
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Ikke kjent med spesielle forhold.

12.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. Rådmannen vurderer ikke 
at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller ikke at ev. avvik fra 
kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 
4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

14. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

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

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

Planen legger opp til følgende endringer:
Endringer på plankartet:

1. 3 tomter som er blitt godkjent/fradelt uten reguleringsendring (5/204, 5/205, 5/207) er 
inntatt på plankartet.

2. Det er foretatt mindre justeringer av planavgrensningen i øst og nord mot gammel 
jernbanetrase.

3. Industriområde er utvidet for bedre samsvar med eiendomsgrenser.
4. 2 arealer på til sammen ca.2,5 daa fra 5/226 i søndre del er omregulert fra 

fritidsbebyggelse til friluftsformål.
5. Det er regulert inn flere veger enn i gjeldende reguleringsplan, hovedsakelig der 

gjeldende reguleringsplan viser gangstier. Det vises til egen oversikt som vedlegges.
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6. Sjøområder er vist til småbåthavn i samsvar med nyere tegneregler for 
reguleringsplaner.

7. Flere hyttetomter er arrondert for tilpasning til etablerte eiendomsgrenser.
8. Parkeringsområde er regulert inn på 5/150.
9. Område for båtopplag er arrondert i samsvar med etablerte grenser.
10. Parkeringsplasser langs Maurholvegen er tilpasset etablerte forhold.
11. Det er lagt inn 3 nye områder for bevaring i samsvar med krav fra fylkeskommunen.
12. Høgspentlinje er lagt inn med hensynssone.
13. Det er lagt inn områder for trafo og vannforsyningsanlegg.
14. Maurholvegen har fått utvidet reguleringsbredde fra 3 til 5 meter.

Endringer i reguleringsbestemmelsene:
1. Oppsettet er nytt pga. ny planlov.
2. Kravet om båtplass til hver fritidsbolig er tatt bort da det er kommet til 3 fritidsboliger 

som ikke har båtplass.
3. Det er innført begrensning i areal for fritidsboligene (BYA=90 m2). I gjeldende 

bestemmelser er det ikke lagt inn arealbegrensninger.
4. Det er innført høgdebegrensninger. Finnes ikke i gjeldende plan.
5. Det er innført begrensninger i areal terrasse. Finnes ikke i gjeldende plan.
6. Det er gitt mulighet for å bygge i 2 meters avstand fra friluftsområde.
7. Parkeringskravet er økt fra 1 til 2 plasser per fritidsbolig.
8. Anledning til grovknusing i industriområdet er tatt bort.
9. Det er innført bestemmelser som stiller krav til anleggelse av veger.
10. Det er innført bestemmelse om anledning til å oppføre boder i område for båtopplag.
11. Det er innført bestemmelser tilknyttet LNF-områder.
12. Det er innført bestemmelser tilknyttet småbåtanlegg med anledning til oppføring av 

gapahuk.
13. Det er innført bestemmelse med anledning til oppføring av boder i område for 

småbåtanlegg.
14. Det er gitt bestemmelser tilknyttet badeplass.
15. Det er gitt bestemmelser om at tiltak i sjø skal godkjennes etter bestemmelsene i 

havne- og farvannsloven.
16. Det er gitt bestemmelser til hensynssone høgspent.
17. Det er gitt bestemmelser til hensynssone frisikt.
18. Det er gitt bestemmelser til hensynssone kulturmiljø.

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

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse del av Maurholen gnr. 5 bnr. 226 mfl. -
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255823 Maurholen  beskrivelse 2.doc
255824 Dokumentoversikt.docx
255825 Innkomne uttalelser og merknader.pdf
255826 Maurholen bestemmelser 1.docx
255827 plan.pdf
255829 Vedlegg til planbeskrivelse.pdf
255831 Fuglestad - dokumentasjon - adkomst
255832 001 (2).jpg
255836 005.jpg
255837 008.jpg
255838 009.jpg
255839 011.jpg
255840 012.jpg
255841 CCF04102012_0000.jpg
255842 Terje 10 Lengdeprofil pr. 04.10.12.pdf
255843 Terje Adkomstveier i Eigersund kommune med stigning brattere enn 1-4.pdf
174866 Vedr. parkeringsplasser Maurholen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.02.2011 Prosjektil Detaljreguleringsplan for del av Maurholen

2 I 01.03.2011 Fiskarlaget Vest
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
høring - forespørsel om detaljkart

3 I 02.03.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen  - kopi 
av brev til Prosjektil

4 I 16.03.2011 Fiskarlaget Vest Uttalelse til reguleringsplan for del av Maurholen

7 I 18.03.2011 Kystverkets hovedkontor
Uttalelse til varsel om igangsettingstillatelse av 
detaljregulering for del av Maurholen -

5 I 21.03.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om detaljregulering av del av 
Maurholen Eigersund

6 X 23.03.2011 Prosjektil
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljregulering for del av Maurholen, Eigersund 
kommune

8 I 10.05.2011 K/S Edelsplitt Vedr. parkeringsplasser Maurholen

10 I 29.06.2011 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen

9 U 30.06.2011 Prosjektil Reguleringsplan Maurholen

11 I 07.09.2011 Prosjektil
Detaljreguleringsplan for del av Maurholen -
utvidet varsling

12 I 19.09.2011 Statens vegvesen
Uttale til nytt varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan - del av Maurholen - utvidet 
varsling
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13 I 27.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om reguleringsplan for 
Maurholen - utvidet varsel

14 I 12.03.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen.  Justert planmateriale

15 U 20.03.2012 Prosjektil
Reguleringsplan del av Maurholen - ber om 
ytterligere informasjon

16 I 08.05.2012 Prosjektil
Justert forslag til detaljegulering for 
fritidsbebyggelse m.m. Maurholen

17 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 1 - endret 
reguleringsforslag

18 I 05.10.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan Maurholen - 2 - vedleggg til 
planbeskrivelse

19 I 05.10.2012 Ptosjektil Areal AS Reguleringsplan Maurholen - 3 - adkomstveier

20 I 05.10.2012 Prosjektil
Privat forslag til detaljreguleringsplan for 
Maurholen - justert planmateriale

21 I 27.11.2012 Prosjektil AS
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

22 X 27.11.2012
Forslag til reguleringsplan del av Maurholen -
tiltak i strandsonen, veier, parkeringsplasser 
m.m.

23 I 27.11.2012 Prosjektil Fuglestad - dokumentasjon - adkomst

Parter i saken:
            
N BERGE OLE 

DAGFINN
KLOKKARVEGEN 13 4360 VARHAUG

N BERGSLIEN NILS 
OTTO

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BERGSLIEN SIV T AA 
TEIGEN

YTSTEBRØDVEIEN 358 4374 EGERSUND

N BIRKELAND 
HJØRDIS JOHANNE

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N CLEMENTSEN ARVID SANDVEDTUNET 26 4318 SANDNES
N Edelsplitt KS Postboks 96 4375 HELLVIK
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N FOLKVORD KÅRE HEIGREVEIEN 160 4312 SANDNES
N FUGLESTAD 

INGVALD I
SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD

N FUGLESTAD JOFRID SOLVEGEN 13 4362 VIGRESTAD
N FUNKSJONÆRFOR 

V/KVERNEL
N GÅSLAND RUNE 

SVERRE
VIKESDALSLIA 63 4389 VIKESÅ

N GÅSLAND TOR OLAV BUBERGET 11 4389 VIKESÅ
N HELLAND 

ELDBJØRG ASTRID
GRØNEVIKVEIEN 5 4375 HELLVIK

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS

Jærveien 1250 4375 HELLVIK

N HETLAND ANNE 
JORUNN

NYGATEN 27 4370 EGERSUND
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N HÅLAND PAUL KVERNEVIKVEIEN 168 4070 RANDABERG
N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN ARILD STOKKELANDLIA 13 4324 SANDNES
N KLIPPEN JOSTEIN ASKEVEIEN 7 4314 SANDNES
N KLIPPEN OTTO TØMMERVEIEN 3 4325 SANDNES
N KLIPPEN VIKTOR KNATTEN 10 4355 KVERNALAND
N LANDÉN EINAR EINEVOLLVEIEN 8 A 4017 STAVANGER
N LARSEN ODD EGIL NESBU TERRASSE 111 4052 RØYNEBERG
N LARSEN RUNE BAKKESVINGEN 26 A 4019 STAVANGER
N LARSEN SVEINUNG POSTBOKS 397 4379 EGERSUND
N MARTINSEN OLAV 

KARSTEN
V/TORDIS MARIE 
MARTINSEN,ØKSNEVAD 
RING 39

4353 KLEPP 
STASJON

N MARTINSEN TORDIS 
MARIE

ØKSNEVAD RING 39 4353 KLEPP 
STASJON

N MAURITZEN AINA TORESKOGVEGEN 46 4352 KLEPPE
N MAURITZEN ANNA LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP

STASJON
N MAURITZEN FRODE LALANDSVEGEN 162 4353 KLEPP 

STASJON
N MAURITZEN INGRID LALANDSVEGEN 320 4341
N MICHAEL BERND 

RUDOLF
POSTBOKS 1220, LURA 4391 SANDNES

N MOE ASBJØRN HAVNEGATA 5 A 4306 SANDNES
N MOLVEN KJELL ØKSNEVAD RING 33 4353 KLEPP 

STASJON
N MYKLEBUST 

TORFINN
VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYKLEBUST 
TORFINN

VIERVEIEN 7 4371 EGERSUND

N MYRVOLL ODD 
HELGE

PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N NESE INGER MARIE LENSMANN CARLSENS 
VEG 70

4352 KLEPPE

N NORD-VARHAUG 
ARNSTEIN

TUNHEIMSVEGEN 9 4342 UNDHEIM

N NORGES 
STATSBANER AS

48

N OPSTAD ARNE PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD
N OPSTAD INGER 

SKRETTING
PLANETVEGEN 9 4362 VIGRESTAD

N PEDERSEN KARI 
METTE R

TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N PEDERSEN TERJE TANGARVEGEN 13 4353 KLEPP 
STASJON

N POLLESTAD IRENE SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N REVE MIKAL ARVID SKRÅVEGEN 11 4352 KLEPPE
N RØDLAND LEIF WELHAVENS VEI 56 4319 SANDNES
N SANDKLEIVA 

TORGER
KNATTEN 6 4355 KVERNALAND

N SENSTAD RANDI GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
N SENSTAD SVEN GYDAS VEI 91 4311 HOMMERSÅK
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N SIMONSEN 
THUVARAGA ILEN R

INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SIMONSEN TROND INGEBRET ANDERSENS 
VEI 3 H

955

N SKADBERG GUNNAR 
PALMER

SKADBERGSTRONDVEIEN 
17

4374 EGERSUND

N SKADBERG JAN 
AKSEL

SKADBERGSTRONDVEIEN 
57

4374 EGERSUND

N SKADBERG OLE SKADBERGSTRONDVEIEN 
59

4374 EGERSUND

N SKÅRLAND JOSTEIN SOLAVEIEN 26 4307 SANDNES
N STANGELAND 

HELEN
RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER

N STANGELAND RUNE RINGÅSVEIEN 1 A 4016 STAVANGER
N STAPNES KARIN YTSTEBRØDVEIEN 312 4374 EGERSUND
N STATEN 

V/MILJØVERNDEP
N SØILAND BERIT 

ODLAND
AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD

N SØILAND TORVALD AURBANEN 1 4362 VIGRESTAD
N TAKSDAL ODDGEIR MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N TORGERSEN 

INGOLF ARTHUR
YTSTEBRØDVEIEN 298 4374 EGERSUND

N TORGERSEN 
TORVALD

YTSTEBRØDVEIEN 324 4374 EGERSUND

N VARAAS EINAR 
JAMNE

KUBERGVEIEN 8 4311 HOMMERSÅK

N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N VASSBØ FRODE JØRGEN MOES GATE 4 4011 STAVANGER
N WEDØ METTE 

KRISTIN
PÅSKHUSVEGEN 14 B 4052 RØYNEBERG

N WENNBERG TROND 
PETTER

POSTBOKS 17 4379 EGERSUND

N WULVIG TURID MARKAHAGEN 8 4322 SANDNES
N AANESTAD MARIT HØYEHAUGEN 32 4027 STAVANGER
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Beskrivelse til detaljreguleringsplan for Maurholen,
Eigersund kommune

Bakgrunn for igangsettelse av reguleringsendringen

Friområdet Maurholen Sameie (heretter kalt Sameiet) som også er velforening for 
fritidsboligene nord og vest for Myklebustvågen, søkte i august 2010 om å få bygge en 
”gapahuk” i området ved sjøen hvor arealet er regulert til småbåthavn. I svaret fra 
byggessakssjefen i Eigersund kommune er det vist til at gjeldende reguleringsplan ikke åpner 
for denne type tiltak, og at saken dermed bør vurderes som en dispensasjon.  I svaret er det også 
vist til reguleringsarbeidet som kommunen nylig hadde igangsatt og som også omfatter dette 
området. 

Dette planarbeidet omfatter imidlertid bare en del av småbåthavna og dessuten bare fem av de 
33 fritidsboligene i området.  Sameiet var innstilt på at hele området deres må inngå i samme 
plan med de samme krav og bestemmelser, og vi tok derfor opp forslag til en 
reguleringsendring som omfatter hele Sameiets område. 

I brev fra Eigersund kommune til sameiet september 2010 er det vist til at det er anlagt flere 
private kjøreveger i området og at de fleste av disse ikke har nødvendig godkjenning.  Selv om 
disse vegene er anlagt før sameiet var etablert og overtok deler av området fra daværende eiere 
på Eigerøy, er Sameiet innstilt på å rydde opp slik at vegene kan inngå i en reguleringsplan. 

Alle fritidseiendommene i Sameiet, unntatt tre som ble fradelt på et senere tidspunkt, har 
tinglyst rett til båtfeste i Myklebustvågen. Småbåthavna slik den er i dag, ble i sin tid anlagt 
uten plan for opparbeidelse, og det er derfor stor interesse for å få en reguleringsplan som kan 
gi mulighet til å utarbeide en detaljplan for selve bryggeanlegget. 

Følgende sentrale behov danner bakgrunn for sameiets ønske om reguleringsendring:

 Opprusting av båthavna, inkludert muligheten for bygging av gapahuk.

 Felles behandling av private atkomstveger.

Planleggingsoppdraget ble tildelt Prosjektil Areal AS v/siv. ing. Trond Heskestad. 

Planstatus

Området omfattes av reguleringsplan for Maurholen som ble godkjent av kommunestyret 4. 
februar 1985 og stadfestet av Fylkesmannen senere samme år. Denne planen omfattet 
industriområdet på Sirevågneset og 32 fritidsboliger sør for den gamle Jærbanen. Senere er det 
uten reguleringsplan godkjent fradeling av tre nye tomter i den søndre del av området. I 
tilknytning til reguleringsplan for bebyggelse av fritidsboliger på nabofelt øst for 
Myklebustvågen er det innenfor ovenfor nevnte planområde regulert en større parkeringsplass. 
Denne planen omfatter også småbåthavn tilhørende Sameiet Maurholen Friområde, kfr. 
kommunestyresak 13/91.  

Kommunen igangsatte i 2010 reguleringsarbeid for del av Maurholen gnr.5, bnr.10 mfl, 
Jærbanen, vokterbolig og turveg. Bakgrunnen for dette reguleringsarbeidet er et ønske fra NSB 
om å oppjustere den såkalte Forvaltningsplanen for området. Kommunens reguleringsplan 
griper delvis inn i planavgrensningen for reguleringsforslaget som her fremmes. I regi av Øvre 
Maurholen Hytteforening er det fremmet forslag om reguleringsendring for eiendommen gnr.5, 
bnr.181 med sikte på etablering av boder og parkeringsplasser i tilknytning til etablert båthavn. 
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Dette reguleringsspørsmålet ble behandlet på prinsipielt grunnlag i miljøutvalget 15.02.11 der 
man aksepterte innregulering av boder, men ikke parkeringsplasser. Det ble framsatt krav om 
full regulering, dvs. ikke mindre planendring slik det var søkt om. Øvre Maurholen 
hytteforeningen sitt forslag til planendring, med unntak av foreslåtte parkeringsplasser, er 
inkorporert i foreliggende forslag til reguleringsplan.

Kommuneplanen har arealbruk i samsvar med gjeldende reguleringssituasjon i området. Det er 
ikke framsatt krav om planprogram og konsekvensutredning for arbeidet med endring av 
reguleringsplanen for Maurholen. 

Områdestatus

Planområdet omfatter et areal på ca. 250 daa, og var opprinnelig en del av utmarka for 
gårdsbrukene på gnr. 5 på Myklebust. Med unntak av industriområdet og Maurholsveien eies 
den største delen av området av eierne av fritidsbebyggelsen gjennom Sameiet. Dessuten eier 
Hellvik Hus AS et areal for båtopplag, og Øvre Maurholen Hytteforening eier et areal der det er 
anlagt småbåtbrygge.

Området ligger langs Maurholsveien som fører fram til utskipingshavn for kvitstein ved Nora 
Sundet. Det er småkupert, men med flere bratte og utilgjengelige fjellskrenter. Største 
kotehøyde er ca. 60 m. 

Da området ble lagt ut til fritidsbebyggelse i 1970, var det på grunn av beiting snaut for 
trevegetasjon, men det er senere plantet en god del trær og vegetasjonen for øvrig har også tatt 
seg opp. Med unntak av snaue bergknatter framstår området som delvis skogkledd med gran, 
furu og bjørk.  

I området er det fornminner som er innregulert i så vel eksisterende planer som i forslag til 
revidert plan. 

Det går en høyspentlinje inn i planområdet langs Maurholsveien ned til ca 300 m fra 
industriområdet der den er lagt i jordkabel videre. På grunnlag av gjeldende regelverk som 
ivaretar sikkerhet, beslaglegger denne et byggeforbudsbelte på 15 meter. Høgspentlinjen avgir 
elektromagnetisk stråling der man ved etablering av ny bebyggelse for varig opphold opererer 
med et utredningsnivå for stråling på 0,4 mikrotesla etter et føre-var prinsipp. Utredningsnivået 
ville ha medført en sone med bredde ca.24 meter langs høgspentlinjen. Utredning av 
strålingsnivåer kommer imidlertid ikke til anvendelse i vår sak der bebyggelsen allerede er 
etablert og der det kun dreier seg om fritidsbebyggelse. Andre miljøbelastninger kan vi ikke se. 

En er ikke kjent med registreringer av verdifulle arter innenfor biologi/botanikk.

Det er ingen merkede turstier i området, men området er åpent for allmennheten. 

Planprosess

Oppstartsmøte for regulering ble avholdt 17.02.11. Planoppstart ble varslet ved brev 
dat.23.02.11 til 11 høringsinstanser og 58 grunneiere, med frist for innspill 25.03.11. Samtidig 
ble kunngjøringsannonse inntatt i Dalane Tidende og kunngjort på kommunens nettside.

Følgende innspill er mottatt:

1. Brev dat.02.03.11 fra vegkontoret
Har ingen merknader til varsel om oppstart.

2. Brev dat.02.03.11 fra fylkeskommunens kulturseksjon
Man gjør oppmerksom på tidligere registrerte og regulerte fornminner i området. Man ønsker 
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har til hensikt å endre arealformålene i forhold til gjeldende plan, vil man ikke kreve nærmere 
arkeologiske registreringer.

Kommentar:
De to aktuelle områder er regulert til hensynssoner med foreslått tekst i 
reguleringsbestemmelsene. Områdene er ikke redusert i størrelse i forhold til gjeldende plan.

3. Brev dat.17.03.11 fra Jernbaneverket
Dersom jernbaneareal medtas i planen, skal dette reguleres til jernbaneformål. Planen må ikke 
legge opp til økt ferdsel i plan over jernbanesporet. Dersom planen legger til rette for tiltak med 
nærhet til jernbanen, må 30-meters byggegrense avmerkes på plankartet. Man anbefaler at 30-
metersforbudet fanges opp i den skriftlige delen, for eksempel som en reguleringsbestemmelse. 
Det kan bli krav om ekstra sikkerhetstiltak dersom planen legger grunnlag for større ferdsel 
langs jernbanelinjen.

Kommentar:
Vi foreslår uendret arealbruk i forhold til gjeldende reguleringsplan i området nærmest den 
nedlagte jernbanetraseen. I forhold til varslingskartet der noe av Jernbaneverkets areal var 
medtatt, er nå plangrensen justert slik at jernbane areal ikke lenger inngår. Vi legger ikke inn 
nye fritidsboliger som kunne bidra til økt ferdsel i området. Da det ikke kan bygges i 
friluftsområder, ser vi ingen grunn til å legge inn 30 meters byggegrense.

4. Brev dat.18.03.11 fra Kystverket
Ved eventuell planlegging i sjø, må det tas hensyn til sjøverts ferdsel, og det er derfor viktig at 
det ikke legges til rette for tiltak/aktivitet i sjø som kan komme i konflikt med 
framkommeligheten i farvannet. Det må reguleres inn areal til ferdsel innenfor varslet 
planområde i sjø for å sikre manøvreringsareal for skipstrafikken til eksisterende havneanlegg. 
Man gjør oppmerksom på at det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikken i området. Det må tas 
med i reguleringsbestemmelsene at tiltak i sjø skal godkjennes av havnemyndighet.

Kommentar:
Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse om godkjenning fra havnemyndighetene. 
Sjøområdet utenfor småbåtanlegg og utskipningskai er regulert til område for ferdsel i sjø.

5. E-post dat.21.03.11 fra fylkesmannens miljøvernavdeling
Fylkesmannen forutsetter at planarbeidet har som formål å oppdatere og gjøre mindre 
justeringer av gjeldende planstatus i området. På det grunnlag har man ikke vesentlige 
merknader. Nye tiltak i 100 m-sona mot sjø kan bli møtt med innsigelse.

Kommentar:
Det legges i planforslaget opp til boder og gapahuk i strandbeltet. Bodene utgjør etter vår 
oppfatning en integrert del av innregulerte områder for småbåtanlegg og forventes ikke å 
komme i konflikt med fylkesmannens interesser. Gapahuk inngår som en del av 
aktivitetsområdet i tilknytning til badeplass som nyttes både av hyttefolket og turgåere.

6. Brev dat.23.03.11 fra kommunens felles brukerutvalg
Man har ingen merknader.

7. Brev dat.24.03.11 fra Fiskeridirektoratet
Man savner nærmere informasjon om hva sjøområdene i planen er planlagt brukt til. Det 
foregår fiske med teiner og ruser i området. Man vil komme tilbake med endelige merknader 
senest 8.april.

8. Brev dat.08.04.11 fra Fiskeridirektoratet
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Man kan på grunnlag av tilgjengelig informasjon ikke se at planarbeidet kommer i konflikt med 
fiskeriinteresser.

Kommentar: Sjøområdene foreslås regulert til ferdsel i sjø, småbåtanlegg og badeplass. 
Fiskeridirektoratet har mulighet til å fremme eventuell merknad ved offentlig ettersyn dersom 
noen av de nevnte formål vil være i konflikt med fiskeriinteressene på stedet.

I tillegg har det kommet en del senere innspill i selve planleggingsprosessen fra medlemmer i 
Friområdet Maurholen. Disse innspillene er kanalisert til konsulent fra forslagsstiller v/styret i 
Friområdet Maurholen og legges ikke ved denne saken.

Etter innsendelse av det første planforslaget ved oversendelse dat.29.06.11 har kommunen 
funnet at dette medførte større endringer enn varslingen tilsa og stilte krav om ny varsling med 
mer detaljert informasjon. Det vises til varslingsbrev dat.07.09.11. På grunnlag av utvidet 
varsling er følgende nye uttalelser innkommet:

9. Brev dat.19.09.11 fra vegkontoret
Planområdets tilknytning til fv.44 må vurderes dersom det legges opp til utvidet bruk.
Det må komme fram hvordan parkeringen for småbåthavn er tenkt løst. Det må sikres trygge 
gangforbindelser mellom fritidsboligene og båthavnen.
Kommentar:
Da det i planforslaget ikke legges opp til utvidet aktivitet i området, antas krav til kryss med 
fv.44 ikke å være relevante. Det er tungtransporten med vogntog til utskipningskaien i 
Maurholen som vil være dimensjonerende for kryssutformingen.
Det er ikke foreslått endringer fra gjeldende reguleringsplan når det gjelder forholdet parkering/
småbåthavn. Hytteforeningen i Øvre Maurholen har ønsket parkeringsplass i tilknytning til sine 
båtplasser, men dette er blitt avvist av kommunen. Hyttene innenfor planområdet har grei 
gangavstand til båtplassene. I helger og ferier når folk bruker hyttene sine, kommer man seg 
trygt fram mellom hytte og båtplass. På dagtid i arbeidsuker er situasjonen noe vanskeligere 
pga. tungtransporten til utskipningskaien.

10. Epost dat.27.09.11 fra fylkesmannen
Man kan akseptere en viss utvidelse av hyttestørrelse, men det er viktig at dette skjer innenfor 
rammen av gjeldende kommuneplan. Etablering av fellesanlegg kan vurderes, men det 
forutsetter at det skjer innenfor areal i strandsonen som allerede er bygd ut. Fylkesmannen 
mener at innlegging av boder innenfor planområdet vil gi økt nedbygging av strandsonen.
Man vil ikke anbefale at det blir lagt kjøreveiatkomst til alle hyttene, siden dette vil medføre 
omfattende inngrep samlet sett for planområdet. Det er viktig at det blir utformet samlende 
løsninger både for veisystem og parkering. Fylkesmannen vil vurdere innsigelse til en plan som 
gir økt utbygging i strandsonen, og som legger til rette for vei til hver enkelt hytte.
Kommentar:
Gjeldende reguleringsplan setter ikke noen arealgrense for hyttene. Ifølge kommuneplanen er 
området et HF-område der øvre grense for BYA er satt til 75 m2 og maks. størrelse på terrasse 
20 m2. De fleste hyttene er imidlertid tillatt utvidet til omkring 90 m2, bl.a. pga. at det generelt 
er blitt tillatt en arealøkning på 10 m2 da området ble tilrettelagt med offentlig vann og avløp. 
Det samme gjelder for terrasser der det i flere tilfeller er oppført terrasser på 30 m2 og vel så 
det. Hytteforeningen ønsker likebehandling i området og forslår derfor hytter med inntil 
BYA=90 m2.
Som fellesanlegg i strandsonen er det foreslått gapahuk og boder på steder som bærer preg av 
menneskelig aktivitet. Bodplasseringer er etter befaring med representant for fylkesmannen, 
foreslått endret og lagt mer samlet. Gapahuk og bodplasseringer framgår av illustrasjonsplan.Side 136 av 453



På samme befaring ble det også sett på foreslåtte veger i planen. Det ble ikke fra vår side 
registrert vesentlige innvendinger fra fylkesmannens side på dette punkt.

11. Brev dat.28.09.11 fra fylkets kulturavdeling
Det settes fram krav om at strandsonen innerst i Myklebustvågen inkl. eldre båtstøer og 
gammel sti, innenfor planområdet, skal reguleres til hensynssone bevaring. I tillegg skal deler 
av området på vestsiden av den gamle jernbanetraseen inn mot vatnet innenfor planområdet 
reguleres med formål bevaring.
Flytebrygger bør etableres i god avstand til området med gamle båtstøer.
Boder må sikres en helhetlig utforming og estetisk kvalitet i reguleringsbestemmelsene.
To steinalderboplasser må reguleres til hensynssone fornminne. Det er behov for nærmere 
arkeologiske registreringer i deler av planområdet. Kostnadsoverslag på kr.97000 var vedlagt.
Dette er senere redusert til kr.58000.  Endelig uttalelse kan gis når undersøkelsene er foretatt.
Kommentar:
Det inntegnes hensynssone for bevaring av gamle båtstøer. Planlagt befaring med 
kulturseksjonen for å få avklart avgrensninger måtte dessverre avlyses pga. plutselig snøfall. Vi 
har imidlertid tillatt oss å sette grensen mot badeplassen ved en brygge av nyere dato som er 
godkjent av kommunen. Område for bevaring ved gammel jernbanetrase ligger utenfor det nå 
aktuelle planområdet. Illustrasjon av flytebrygger viser god avstand til de gamle båtstøene.
Steinalderboplassene er innlagt på plankartet. 

Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format med 5 meters ekvidistanse og 
plottet ut i M=1:2000. Kartmålestokk og ekvidistanse er noe grov, men antas å være en 
tilstrekkelig nøyaktighetsgrad for de oppgaver som skal vurderes og planlegges   

Områder Formål Areal i daa
Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse

Industri
Vannforsyningsanlegg
Trafo

68,01
3,55
0,06
0,05

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur

Kjøreveg, privat
Kjøreveg, felles
Parkeringsplasser, felles
Båtopplag, felles

4,36
2,13
2,72
1,76

LNF-områder Friluftsformål
Bevaring fornminne

98,69
5,17

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag

Ferdsel i sjø
Friluftsområde i vassdrag
Småbåtanlegg
Badeområde

20,39
22,27
6,51
1,04

SUM: 236,71

Veger/trafikk

Eksisterende fritidsboliger benytter Maurholsveien som adkomstvei. Denne veien eies og 
vedlikeholdes av Edelsplitt AS. Eierne av fritidsboliger har gjennom avtale mellom tidligere 
grunneiere og Edelsplitt AS bruksrett til veien.Side 137 av 453



Planforslaget viser private kjøreveier fra Maurholsveien og fram til grensen for den enkelte 
fritidsbolig. Parkering forutsettes å foregå både på egen eiendom og på innregulerte 
parkeringsplasser langs Maurholsveien og på Sameiets eiendom. Området har nå vært i bruk for 
fritidsboliger i mer enn 40 år, og det har vist seg et økende behov for parkeringsplasser særlig 
på grunn av helgebesøk og i ferietiden. I disse periodene er det for øvrig mindre nyttetrafikk til 
kaiområdet.

Fra Edelsplitt AS er det gitt uttrykk for at det er ønskelig med minst mulig parkering langs 
Maurholsveien og at parkering bør skje lengst mulig inn fra denne veien. 

Kjørevegene til fritidsboligene, både de anlagte og omsøkte, ligger skånsomt i terrenget og vil 
etter ferdigstillelse framstå som naturlige element i den etablerte bebyggelsen. Vegene følger 
stort sett i samme trase som eksisterende og godkjente gangveger. De vil også bli opparbeidet 
slik at de er lite synlige, bl.a. ved hjelp av mørk grus og beplantning. 

Bebyggelse
Det er ikke forslått ytterligere fritidsboliger ut over de som allerede er godkjent i gjeldende 
planer. Av 35 godkjente tomter er alle unntatt en bebygget med fritidsboliger. Foreslått 
arealbruk for hyttebebyggelse er i tråd med gjeldende plan. 
I område for felles båtopplag er det gitt åpning for oppføring av felles boder med grunnflate
inntil 30 m2, hvorav 13 er godkjent oppført.  I område for småbåtanlegg og langs vestre grense 
av 5/80 er det foreslått rekker med mindre boder for oppbevaring av fiskeredskaper, båtutstyr 
o.l. (se illustrasjonsplan). Planlagt gapahuk er også en form for bebyggelse, se vedlegg 1. Det 
vedlegges også prinsippskisse av boder (vedlegg 2).

Grøntarealer/landskap

Alle eksisterende grøntarealer er foreslått i overensstemmelse med tidligere godkjente planer. 
Arealene eies av eierne av fritidsboligene gjennom Sameiet.

Da området i prinsippet er ferdig utbygd, vil foreliggende forslag til reguleringsendring i liten 
grad påvirke landskapet. De fleste veger innebærer minimale terrenginngrep, se oversikten i 
vedlegg 3. De planlagte boder i område for småbåtanlegg som framgår av illustrasjonsplanen,
vil ikke påvirke hovedlinjene i landskapet.

En stor del av området består av fjellknauser med lite eller ingen jord. Grøntarealer ligger i 
dalsøkk og består tildels av myr.  Det er lagt vekt på å ivareta alle regulerte grøntområder i 
gjeldende plan.   

Arealene gir mulighet for fri ferdsel i området

Verneområder/kulturminner

Disse er utvidet i forhold til gjeldende reguleringsplan i samsvar med krav fra 
fylkeskommunen. Området i sørenden av Sirevågstjørne ligger inne i gjeldende plan. Det er 
lagt inn tre nye områder for kulturminner, to fornminneområder og ett nyere tids kulturminne.
De to fornminneområdene ligger på begge sider av Maurholsvegen like sør for den store 
parkeringsplassen. Innerst i vågen langs gangstien til vokterboligen er det lagt hensynssone på 
noen gamle båtstøer. 

Tekniske forhold
Eigersund kommune har nå forsynt området med ledningsnett for vann og avløp. De fleste 
fritidsboligene er nå enten tilknyttet dette nettet eller er i ferd med å gjøre det.Side 138 av 453



Renovasjon
Området har i flere år hatt offentlig renovasjon i regi av Dalane Interkommunale Miljøverk 
(DIM). Det er satt opp sekkestativ med boss-sekker på utvalgte steder langs Maurholsveien. 
Sekkene samles vanligvis inn etter helg og gjerne oftere ved behov om sommeren. Denne 
ordningen har vist seg å fungere utmerket, og vi ser ikke behov for å øremerke arealer til 
formålet i reguleringsplanen.

Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til områder for kulturminner, samt i frisiktsoner og 
langs høgspentlinje.

Strandsone/Småbåthavn

Strandsonen benyttes i dag til badeplass og som bryggeanlegg. Alle fritidsboliger (unntatt tre, 
se tidligere kommentarer) i regulert område har tinglyst rett til båtfeste.  Badeplassen er åpen 
for allmenn bruk, både av de som har fritidsboliger og besøkende. 

Området for småbåtanlegg og badeplass er foreslått utvidet med sjøareal i samsvar med nye 
tegneregler. Plangrensen følger som i gjeldende reguleringsplan, tilnærmet midtlinjen i 
Myklebustvågen. Områdene regulert til badeplass og småbåtanlegg i sjø overskrider ikke denne 
midtlinjen, slik at fri ferdsel på sjøen opprettholdes. Mellom plangrensen (midtlinjen) og 
regulert område for småbåtanlegg er det en avstand som varierer fra 17 til 26 meter. Dersom 
det på andre siden av Myklebustvågen avsettes tilsvarende bredde for sjøferdsel får man en 
korridor med bredde 34 til 52 meter, hvilket i tilstrekkelig grad tilfredsstiller behovet for 
sjøverts ferdsel i området. Det er her ikke tale om ferdsel med annet enn småbåter. Som det 
framgår av vedlegg 4 til planbeskrivelsen, har vi lagt inn litt slingringsrom mellom enden av 
illustrerte flytebrygger og regulert grense for småbåtanlegg. Dette trenger vi å sikre til 
detaljplanleggingsfasen for småbåtanlegget. Vi kan ikke låse småbåtanleggets utstrekning 100 
% før det foreligger mer detaljerte og gjennomarbeidde planer. Også marintekniske forhold 
vedrørende strøm, bølgeslag, manøvreringsforhold etc. vil bli vurdert ved detaljplanlegging og 
vil kunne påvirke plassering og lengde av flytebryggene.

Småbåthavna ble i sin tid anlagt uten plan for opparbeidelse. Det er derfor av stor interesse å få
en revidert reguleringsplan som kan gi mulighet til å utarbeide en arealeffektiv detaljplan for 
selve bryggeanlegget, se vedlagte illustrasjonsskisse (vedlegg 4) som er basert på flytebrygger. 
Løsningen med flytebrygger vil frigjøre mer av selve strandlinjen. Illustrasjonsskissen gir plass 
for 36 båter, hvilket dekker behovet innenfor reguleringsplanen. Brukerne av båtplassene er 
eiere av fritidsboligene innenfor planområdet. Disse har gangavstand til båthavnen og trenger 
ikke parkeringsplass, hvilket også er løsningen i gjeldende reguleringsplan. Det er i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om egne planer for opparbeidelse av småbåtanlegget. Det 
er også gitt åpning for at småbåtanlegget kan baseres på utliggere vinkelrett på bryggekanten.

Videre er planen å videreutvikle strandsonen slik at den blir mer attraktiv både for turgåere og 
eierne av fritidsboliger, og faktisk ta området mer i bruk, både ved opprydding og etablering av 
gapahuk og andre tiltak brukt til fellesaktiviteter.  

Det er totalt 32 sameiere som har båtrett i strandsonen. Av disse er det noen få som allerede har 
sjøbod. Det er foreløpig ikke gjennomført undersøkelse med hensyn til hvor mange av de 
resterende sameiere som ønsker bod i strandsonen. Vedlagte illustrasjonsplan dat.20.08.12 viser 
32 sjøboder for sameierne. I tillegg er det vist 14 boder på 5/181 for hyttefolket i Øvre 
Maurholen.

Reguleringsbestemmelser
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Det er gitt reguleringsbestemmelser som bl.a. ivaretar BYA, høyder og parkeringskrav for 
fritidsbebyggelsen.  Også planens industriområde har fått tilknyttet noen enkle 
planbestemmelser. Det er gitt reguleringsbestemmelser til privat veg og felles 
veger/parkeringsplasser, bl.a. om optimal terrengtilpasning, vedlikeholdsansvar og om 
avkjørsler. Også LNF-områdene og sjøområdene/ småbåtanlegg har fått sine bestemmelser der 
det stilles krav til områdenes bruk og opparbeidelse. Her hjemles bl.a. mulighet for boder og 
gapahuk. Badeplass skal være tilgjengelig for allmennheten. 

Konsekvenser av planendringen

Planendringen omfatter ingen nye utbyggingsområder. Det omfatter derimot endringer av 
reguleringsbestemmelser, opparbeidelse av veger, sjøboder, størrelse på bebygd areal og areal 
for småbåtanlegg. 
Vedlegg 5 gir en samlet oversikt over foreslåtte endringer i bestemmelser og på plankart, med 
tilhørende konsekvenser. Oversikten gjør ikke krav på å være utfyllende til minste detalj da 
reguleringsendringen har resultert i en nyopptegnet digital planutgave. 

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veger for å oppnå minst mulig inngrep i naturen.  
En har forsøkt å tilrettelegge for at området i størst mulig grad skal være åpent for 
allmennheten. Eksisterende badeplass er beholdt og vil bli videreutviklet. Planen åpner for en 
viss sanering av eksisterende båtplasser slik at det blir tilgjengelig areal på landsiden.  

Videre har planen forsøkt å ta hensyn til at det er økende trafikk i området og at vegen i flere år 
fremover fremdeles vil bli brukt som transport til utskipingskai. Ved å flytte en del av 
parkeringsbehovet bort fra Maurholsveien, vil dette lette de trafikale forholdene på stedet.  
Samtidig vil det kunne frigjøre litt parkeringsplass for de som vil besøke området.
Planens konsekvenser for risiko/sårbarhet er vurdert i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 6).  

Som nevnt dreier det seg her om reguleringsendring der utgangspunktet er en ferdig 
utbygd/realisert reguleringsplan. Forholdene for barn/unge vil således være upåvirket av 
planendringen. Planlagt gapahuk er sannsynligvis det eneste nye element som barn/unge 
sammen med voksne kan ha glede og nytte av. Tilsvarende vurderinger vil gjøre seg gjeldende i 
forhold til begrepet universell utforming, et begrep som ikke eksisterte da gjeldende plan ble 
regulert og utbygd. At det nå planlegges flere veger inn i området vil gjøre området og 
fritidsboligene mer universelt tilgjengelige og derved tilfredsstille behovet for flere 
brukergrupper. 

Planen medfører ikke økt slitasje på natur og kulturminner da det ikke legges opp til flere hytter 
med påfølgende flere mennesker. Det samme vil gjelde i forhold til viltbestand som heller ikke 
vil bli utsatt for større press som følge av reguleringsendringen.

26.11.12 TH

VEDLEGG:
 Tegninger av planlagt gapahuk
 Prinsippskisse sjøboder
 Illustrasjonsskisse båthavn
 Oversikt dat.26.11.12 over etablerte veier i planområdet, med tilhørende kartvedlegg
 Punktvis oversikt over foreslåtte planendringer med tilhørende konsekvenser
 ROS-analyse dat.14.06.11
 Illustrasjon av boder, båtplasser, gapahuk, dat.20.08.12
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Reguleringsplan Maurholen – dokumentoversikt

1. Plankart i M=1:1000, dat.03.10.12
2. Tilhørende reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse dat.26.11.12
4. Kopi av varslingsbrev dat.23.02.11
5. Kopi av annonsetekst
6. Grunneierliste
7. Kopi av nytt varslingsbrev dat.07.09.11
8. Brev dat.02.03.11 fra vegkontoret
9. Brev dat.02.03.11 fra fylkeskommunens kulturseksjon
10. Brev dat.17.03.11 fra Jernbaneverket
11. Brev dat.18.03.11 fra Kystverket
12. E-post dat.21.03.11 fra fylkesmannens miljøvernavdeling
13. Brev dat.23.03.11 fra kommunens felles brukerutvalg
14. Brev dat.24.03.11 fra Fiskeridirektoratet
15. Brev dat.08.04.11 fra Fiskeridirektoratet
16. Brev dat.19.09.11 fra vegkontoret
17. Epost dat.27.09.11 fra fylkesmannen
18. Brev dat.28.09.11 fra fylkets kulturavdeling
19. Epost dat.10.01.12 fra fylkets kulturavdeling,med 2 vedlegg
20. Tegninger av planlagt gapahuk
21. Prinsippskisse sjøboder
22. Illustrasjonsskisse båthavn
23. Oversikt dat.26.11.12 over etablerte veier i planområdet, med tilhørende kartvedlegg
24. Punktvis oversikt over foreslåtte planendringer med tilhørende konsekvenser
25. ROS-analyse dat.14.06.11
26. Illustrasjon av boder, båtplasser, gapahuk, dat.20.08.12
27. Dokumentasjon fra Fuglestad vedr atkomstveg

26.11.12 TH
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EIGERSUND KOMMUNE

Forslag til reguleringsbestemmelser for: 
Detaljreguleringsplan for Maurholen

Datert: 03.10.2012
Sist revidert:
Kommunestyrets vedtak: dato       , saksnr

Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner:

§ 1 Avgrensning
Det regulerte området er vist på plankart merket og datert 03.10.2012

§ 2 Formål
Området reguleres til:

1. Bebyggelse og anlegg (§12-5, nr.1)
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5, nr.2)
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder (§12-5, nr.5)
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5, nr.6)
5. Hensynssoner (§12-6)

§ 3 Områder for bebyggelse og anlegg

§ 3.1 Byggeområder for fritidsbebyggelse

3.1.1 Eksisterende fritidsboliger inngår i planen. Det er ikke tillatt å føre opp flere 
fritidsboliger enn det som er vist i planen. 

Hver fritidsbolig tillates oppført med BYA inntil 90 m2 som én enhet. Påbygg skal 
tilpasses eksisterende bygning. Klosett skal ligge under samme tak som fritidsboligen.
Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Takvinkel skal være 16-30 grader.

I tillegg kan det oppføres bod i én etasje med grunnflate inntil 10 m2 med maksimal 
mønehøyde på 3,0 meter.

For hver fritidsbolig kan det tillates oppføring av terrasse på inntil 20 m2. 

3.1.2 Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk. 
Fasademateriale skal være tre eller naturstein. Fritidsboligene skal ha farger som glir 
naturlig inn i landskapet. Fritidsboliger skal ikke plasseres på høydedrag eller i 
silhuett. Terrengbearbeiding i forbindelse med fritidseiendom skal begrenses til et 
minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.Side 165 av 453



3.1.3 Det tillates plassering i minste avstand 2,0 meter fra grense mot friluftsområde.

3.1.4 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling som del av naturområdet.

3.1.5 Det tillates ikke inngjerding av tomter.

3.1.6 For hver fritidsbolig skal det avsettes min. 2 parkeringsplasser på egen tomt eller i 
felles areal for parkering. 

3.1.7 Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veier, skal reetableres
med stedegen vegetasjon. Kommunen kan pålegge reparasjon av tiltak og inngrep
som vurderes som uheldige. Legging av ledninger må utføres slik at 
terrenginngrepene blir minst mulig. 

§ 3.2 Byggeområde for industri

3.2.1 Industriarealet skal nyttes til utskiping av stein.

3.2.2 All utbygging, planering eller utfylling skal godkjennes av kommunen.

3.2.3 Ved nyanlegg eller utvidelse av virksomheten skal det innhentes tillatelse fra 
kommunen som kan stille krav for å skjerme omgivelsene mot lukt, støv eller støy.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.1 Privat veg (Maurholsvegen) skal ivareta industriens transportbehov og atkomst til 
fritidsboligene.

4.2 Innregulerte felles veger og parkeringsplasser er felles for sameiet, dvs. for hyttene 1-
35, og skal vedlikeholdes av brukerne i fellesskap. Det tillates mindre justeringer av 
vegtracéer for optimal innpasning i terrenget. Veidekke skal være mørk grus eller 
tilsvarende.

4.3 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på en tiltalende måte.

4.4 Avkjørsler kan anlegges der byggeområder for fritidsbebyggelse grenser mot veg og 
skal godkjennes av kommunen i henhold til tekniske krav til avkjørsler.

4.5 I område for felles båtopplag kan det oppføres felles boder med grunnflate inntil 30
m2.
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§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsområder

5.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger/anlegg i friluftsområdene med unntak av 
trafo, pumpestasjon samt konstruksjoner/anlegg som øker områdets anvendelse til 
friluftsformål. Stier med grusdekke i inntil 1,5 meters bredde kan anlegges i 
friluftsområdene dersom de blir tilpasset terrenget. Avkjørsler til tomter tillates å 
krysse smale kiler av friluftsområde. 

5.2 Friluftsområdene skal holdes i god orden og hevd.

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag

6.1 Småbåtanlegg, herunder brygger, båtopptrekk og boder, opparbeides i samsvar med
detaljert plan som på forhånd skal godkjennes av kommunen. Gjennom denne planen 
skal det vises utbygging av småbåtanlegget enten med flytebrygger eller utliggere 
vinkelrett på ny bryggefront.

6.2 Det kan også tillates oppføring av gapahuk (se illustrasjonsplan) og andre tiltak for 
allmennheten etter kommunens nærmere vurdering.

6.3 Innenfor eiendommene gnr.5, bnr.181 og 226 tillates oppført boder til båtrelatert
bruk, se illustrasjonsplan. Endelig plassering av boder tilpasses terrenget og fastsettes
ved byggesøknad. Det kan etableres inntil 6,0 m2 bodareal pr. fritidsbolig.
Gesimshøgde skal ikke overstige 2,0 m. Estetiske hensyn skal legges til grunn for
utforming av bodene. Bod skal ha dør uten vindu og ellers ikke mer enn to vinduer,
hvert med glassareal inntil 0,5 m2. Takvinkel skal være mellom 33 og 45 grader. Ark,
kvist, halvtak og overbygg tillates ikke. Varig opphold er ikke tillatt.

6.4 Det er kun tillatt å etablere nye båtplasser i område avsatt til småbåtanlegg i sjø. 
Eksisterende båtplasser som er anlagt innenfor regulert badeområde, kan beholdes
inntil felles småbåtanlegg etableres.

6.5 Innregulert badeplass skal være tilgjengelig for allmennheten. 

6.6 Det må påregnes bølgeslag fra skipstrafikk i farvannet og tiltak må dimensjoneres for 
dette. Tiltak i sjøen skal også godkjennes etter bestemmelsene i havne- og 
farvannsloven.

6.7 Eksisterende pirer/båtstøer/brygger innenfor hensynssone H570_03 tillates ikke 
fjernet, men kan fortsatt benyttes til båtformål.

§ 7 Hensynssoner

7.1 Innenfor regulert fareområde til høgspentlinje må ikke utføres noen form for tiltak 
uten etter avtale med linjeeier.
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7.2 I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

7.3 Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor områder avsatt til 
”Hensynssone bevaring kulturmiljø”. Eventuelle tiltak innenfor områdene må på 
forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. 
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. 

§ 8 Rekkefølgekrav

8.1        Ved opparbeidelse av småbåtanlegg, skal avsatt badeområde opparbeides samtidig.

8.2        Ved nybygg/hovedombygging, samt ved utvidelse av BYA for eksisterende hytte med 
50 % eller mer, skal tilhørende avkjørsel med frisiktsoner opparbeides før det kan gis 
brukstillatelse.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.01.2013
Arkiv: :PL-19650001, 
FA-L12, GBR-46/768
Arkivsaksnr.:
10/136
Journalpostløpenr.:
12/32051

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
007/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - tremannsbolig -
Høgevollsveien 32
1. gangsbehandling

Sammendrag:
Miljøutvalget vedtok i møte 15.06.2010, sak 084/10, en forespørsel om reguleringsendring 
for gnr 46 bnr 768. Det ble anbefalt at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av 
plan 1-2 – Havsø med inntil 4 boenheter under visse vilkår gjengitt under tidligere politisk 
behandling.
I ettertid har Eigersund kommune mottatt forslag til reguleringsendring for gnr 46 bnr 768 for 
å kunne oppføre tremannsbolig på eiendommen. Rambøll AS har på vegne av Jostein Ege 
utarbeidet planforslaget.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

Rådmannens forslag til vedtak 03.01.2013:
Forslag til reguleringsendring for gnr 46 bnr 768 – tremannsbolig – Høgevollsveien 32 -
Havsø med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt:

1 Det må foretas en trafikkmessig vurdering med utgangspunkt i Høgevollsveien og 
Eigersundsveien for å gi et rettmessig vurdering vedrørende støy og trafikksikkerhet.

2 Det skal settes i bestemmelser og planbeskrivelse BYA etter forskrift om 
utnyttelsesgraden der det spesifiseres hva som er bolig, parkeringsanlegg m.m. 

3 Det skal i bestemmelser og planbeskrivelse angis uteoppholdsareal for hver enkel 
leilighet, hva som er privat og hva som er felles fordelt på enhetene.

4 Det må komme klart frem på plankartet og i bestemmelsene hvilke areal som er felles 
og hvilken som er privat, dette inkluderer uteoppholdsareal og samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. I bestemmelsene skal det angis hvem felles- og privatarealene 
tilhører.

5 Det må settes rekkefølgekrav for opparbeidelse for det som gjelder 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grøntanlegg.

6 Det skal legges inn symbol for avkjørsel for alle avkjørsler som berøres av 
planområdet.

7 Sol- og skyggeforhold fra naboer må dokumenteres.
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8 Skjema for ROS må fylles ut og kommenteres der dette er nødvendig.

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

EVENTUELL TIDLIGERE POLITISK BEHANDLING:

M-084/10 Vedtak:

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 –
Havsø med inntil 4 boenheter på gnr 46 bnr 768 med følgende premisser:

1. Planområdet skal omfatte kryssområdet i front, med hensikt å få en utforming
som ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet.

2. 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.

3. Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.
4. Parkering samt oppstillingsplass med tilhørende trafikkområde skal skje på 

egen eiendom.
5. Avkjørsel samordnes med eksisterende avkjørsel til Høgevollsveien 32B mfl.
6. Forholdende som står nevnt under ”Begreper og kvalitetskrav i forhold til 

fortetting og planbeskrivelse” i saksutredningen må ivaretas i 
reguleringsplanen”.

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

Vedtaket er enstemmig.
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ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:
Det aktuelle området ligger stiplet sirkel.

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Tiltakshaver Byggmester Jostein Ege ønsker å fortette området med en tremannsbolig og
parkeringsanlegg i underetasjen til boenhetene på gnr 46 bnr 768. Gjesteparkering skal 
foretas på utsiden av bygget. Planområdet ligger i et eksisterende boligområde hvor 
infrastrukturen for dette boligområdet er utbygd.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Grunneier av eiendommen Geir Koldal, og Jostein Ege som tiltakshaver har engasjert 
Rambøll AS som plankonsulent.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Hellvik Hus sendte inn 04.02.2010 forespørsel om reguleringsendring for del av plan 1-2 
Havsø for å kunne bygge leilighetskompleks med til sammen 4 leiligheter på gnr 46 bnr 768. 
Det kom inn merknader til forespørselen fra naboer og statlig og regionale myndigheter som 
bla. gikk på utnyttelsesgrad, hensyn til naboer m.m. Miljøutvalget anbefalte at det ble 
utarbeidet detaljregulering med inntil 4 boenheter under gitte vilkår som er referert i avsnitt 
tidligere politisk behandling.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtale.
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2.5 Krav om konsekvensutredning
Tiltaket er av slik karakter at det ikke kommer inn under oppfangskriteriet for 
konsekvensutredning.

3 Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram

3.1.1 Oppstartsmøtet:
Oppstartsmøte ble avholdt den 22.11.10 med plansjefen i Eigersund kommune og noen 
avklaringsmøter underveis i planprosessen. Forslagsstiller ble tilsendt mangelbrev etter 
første innsendelse av planforslag der enkelte punkter ble etterkommet, mens noen ikke. 

3.1.2 Varsel om oppstart
Varsling om igangsettelse av reguleringsarbeider for Høgevollsveien 32 ble sendt ut den 
23.09.10 og kunngjort i Dalane Tidene den 01.10.10.
Alle private grunneiere ble varslet i rekommandert form og offentlige etater er tilskrevet i 
brevs form.
Det er innkommet 3 stk. merknader etter oppmelding av reguleringsarbeidet. De er gjengitt
nedenfor, med påfølgende kommentarer fra forslagsstiller (Rambøll)

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

Offentlige merknader

1. Fellesbrukerutvalg datert 18.10.10  Ingen merknad O

2.

Rogaland Fylkeskommune 
regionalutviklingsavdelingen datert 
13.11.10 

 Merknad E

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
Fylkeskommune 
regionalutviklingsavdeli
ngen datert 13.11.10 

 I denne sak kommer det ikke 
egen uttalelse fra 
Fylkesmannen.

 Fylkesrådmannen 
understreker at planarbeidet 
skal utarbeides i tråd med 
bestemmelser og retningslinjer 
for utbygging i gjeldende 
kommuneplan. I tillegg gis det 
spesifikke merknader 
angående uteopphold/lek, 
boligtetthet, tilrettelegging for 
sykkel, hensyn til nærområder, 
universell utforming, støy, 
risiko- og sårbarhetsanalyse 
og klima/miljø.

 Uteopphold/lek
Ved planlegging av nye 

O

E

E

Rådmannen tar dette til orientering

-Rådmannen har vurdert planforslaget 
ut i fra kommuneplanens 
bestemmelser og vilkårene 
miljøutvalget vedtok den 15.06.2010 
under behandlingen av 
forespørselen. Det vises forøvrig til 
dette senere i saken.

-Forslagsstillers mener at det er gode 
ute oppholdsplasser, med tanke på 
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boligområder skal det legges til 
rette for gode 
uteoppholdsareal, også på 
bakkeplan, for barn, unge og 
voksne. Private og felles 
uterom skal ha gode 
solforhold. Et minimum er at 
uteplassen i hovedsak er 
solbelyst høst- og vårjevndøgn 
tidlig ettermiddag dvs. klokken 
15.00 Basert på overnevnte 
forventes det at en legger opp 
til en høy utnyttelsesgrad i 
gjeldende planområde forutsatt 
at hensyn til bokvalitet er 
ivaretatt.

 Tilrettelegging for sykkel
Planområdet ligger i 
sykkelavstand til mange 
sentrale målepunkt, det må 
derfor legges arbeid i 
utforming av lett tilgjengelige 
(nær inngang) overdekte, 
opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for sykkel.

 Hensyn til nærområder
Ved fortetting i nærheten av 
eksisterende boligområder 
stilles store krav til utforming 
av boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelsen. Solforholdene 
for nabobebyggelsen må 
dokumenteres. I tillegg 
forutsettes det at en vurdering 
av tiltaket ut fra gjeldende 
byggeskikk.
En minner om estetikk 
utforming av omgivelsene i 
Plan og bygningsloven § 1-1.

 Universell utforming

E

E

E

områdenes størrelse. Med tanke på 
barn og unge, er det allerede etablert 
lekeplass. Denne ligger i en avstand 
fra aktuelle eiendom på ca. 10m.
På området for det nye 
boligkomplekset, er det sol fra 
morgenen av, til litt ut på 
ettermiddagen. De samme 
solforholdene gjelder og for den 
allerede opparbeidede lekeplassen, 
men her varer sola lengre ut over 
kvelden. De registrerer at 
fylkesrådmannen minner om strategi 
for tetthetsutvikling i Fylkesdelplanen
for areal og transport i Dalane 2005 
til 2015. Det er i planforslag derfor 
lagt opp til en høyere utnyttelsesgrad 
for området. Likevel skal hensynet til 
tilstrekkelig ute og oppholdsarealer 
for reguleringsområdet, være 
ivaretatt i planforslaget.

-Med tanke på tilrettelegging for 
sykkel, så er dette ivaretatt på egen 
eiendom. Dette gjennom at det er 
avsatt rikelig med oppstillingsplasser 
i parkeringshallen i underetasjen. I 
tillegg er det mulighet for å stille opp 
sykler ved innkjøring til 
parkeringskjeller. Med tanke på 
låsbare parkeringsplasser for sykkel 
utendørs, vil det alltid være opp til 
den enkelte å låse sykkelen på egen 
grunn. 

-Forslagsstiller mener at dette 
planforslaget har en god arkitektonisk 
løsning, som igjen vil heve områdets 
verdier med tanke på ny arkitektur.
Ser en på området generelt er det 
bygget ulike typer boliger, med 
annen arkitektur enn den 
opprinnelige bebyggelsen. ( for det 
meste bestående av små eneboliger i 
tre) Videre mener de at i dette 
planforslaget er det lagt til grunn at 
boligene skal være funksjonelle, med 
tanke på gode planløsninger. Et 
eksempel er da gode altaner til å 
oppholde seg på. Disse 
uteoppholdsplassene er plassert, 
med tanke på å oppnå maksimalt 
med sol timer for beboerne.

Dokumentasjon av solforhold for 
nabobebyggelse er stilt som krav i 
vedtaket før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.

-Boligene er ellers tilrettelagt for 
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Planlegging må ha prinsippene 
bak universell utforming som 
premiss i det videre arbeidet, 
både i forhold til bygninger og 
ute oppholds areal. Dette 
forhold bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene.

 Støy
Når det gjelder støy vil vi 
minne om at støyforholdene, 
der hvor det er behov for tiltak 
skal det utredes som en del av 
premissene for planlegging 
(MD T-1442) Det må 
gjennomføres en støyfaglig 
utredning av planområdet som 
inntas i
reguleringsbestemmelsene. 
Støyutredningen sikrer at 
grenseverdiene for støy ikke 
overskrider (MD T-1442)

 Risiko og sårbarhetsanalyse
Vi minner om at det i 
forbindelse med 
reguleringsarbeidet skal 
gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsundersøkelse. 
Nivået på denne må fastsettes 
etter skjønnsmessige 
vurdering, men ved offentlig 
ettersyn må det som minimum 
fremgå hvordan temaet er 
vurdert.

 Klima og miljø Ved utbygging 
ber vi kommunen at det 
minimum utredes eller kreves 
at det legges opp til 
energifleksibilitet, lavenergi 
bygg og bruk av lavverdig og 
miljøvennlig energi til 
oppvarming og varmt vann 
(minst mulig bruk av 
elektrisitet).

E

E

E

bevegelseshemmede med heis fra 
parkeringskjeller til leilighetene, og 
utearealene vil bli opparbeidet kun 
med svak helling.

-Det vil bli utarbeidet en 
støyberegning for området jamført 
med vedtak

-Det er utarbeidet en risiko og 
sårbarhetsanalyse, som følger denne 
planbeskrivelsen.

-Når det gjelder energifleksibilitet vil 
en legge til grunn NS 3031.

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 
OVERORDNET PLAN)

4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.
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Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.

Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005

Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.

• Kommuneplanens arealdel ev. kommundelplaner:
Gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser arealet avsatt 
til boligformål.
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner:

§ 1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr pbl § 11�9 nr. 8
I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner:

a. Planene skal angi formål, vern og utforming av arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav 
for å sikre nødvendige samfunnstjenester og sikkerhet.

b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet 
skal utredes.

c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført.

d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes.

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes.

g. Universell utforming � tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes.

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.

m. I 100�metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.

n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan.
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o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol� og skyggediagram, snitt og 
perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’

§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11-9 nr. 4
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann� og 
energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående og syklende og 
kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være etablert før det kan gis 
brukstillatelse.

Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.

Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i 
reguleringsplan.

Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i § 9
skal kravet innfris før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

• 1-2 Reguleringsplan for Havsøområdet – stadfestet 27.6 1967
Gjeldende reguleringsplan for området viser en bolig på omsøkte tomt.

4.3 Tilgrensende planer
Ikke oppgitt

4.4 Temaplaner
Ikke oppgitt

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer:
- Barn og unges interesser i planleggingen
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- Klima- og energiplanlegging
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
- Areal og transportplanlegging

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger plassert i en østvendt skråning på Havsø, rett nedenfor Høgevollen. 
Omsøkte eiendom ligger ved krysset mellom Høgevollsveien og Eigersundsveien. 
Høgevollsveien føres videre sørover til den møter Gamleveien. Eigersundsveien strekker seg 
fra Hafsøyveien i nord til den treffer Høgevollsveien i sør og fortsetter fra krysset her til 
Gamleveien i sørøst.

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Eiendommen gnr 46 bnr 768 har et areal på ca. 830m2, totalarealet for hele planområdet 
med tilsøtende veggrunn er ikke oppgitt, og grenser til krysset mellom Høgevollsveien og 
Eigersundsveien mot øst, og gnr 46 bnr 9 mot nord og gnr 46 bnr 300 mot vest. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Tomten er ubebygd bebygd, og er som 
bildene viser, bevokst med gras.
Sør for eiendommen ligger en privat 
atkomstvei for gnr 46 bnr 300 og mot nord 
en bolig med hageareal i bakkant. 

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet ligger i et etablert boligområde med utsikt mot øst, Sandbakkane og 
Vannbassengene og gangavstand til sentrum mot sør. Selve eiendommen som ønskes 
utbygd fremstår i dag som åpent areal henvendt mot krysset mellom Høgevollsveien og 
Eigersundsveien. I gjeldende reguleringsplan er det merket av en bolig her, på linje med 
resten av bebyggelsen langs Høgevollsveien og hageareal, uteoppholdsplass på 
eiendommen mot vest. Denne måten å strukturere bebyggelsen på, bolig mot gaten og 
hageareal grensende internt mot nabobebyggelsens hageareal, gir gode uteoppholdsareal 
med mest mulig sol og luft mellom bebyggelsen.

• Eksisterende bebyggelse
Omkringliggende bebyggelse består av eneboliger oppført fra 1940-årene frem til midten av 
1990-tallet hvor arkitekturen gjenspeiler seg i det som tidsmessig ble oppført. En del av 
bebyggelsen har nok gjennomgått noe ombygging i ettertid. Det som er karakteristisk er at 
utbyggingen har skjedd gradvis fra nedenforliggende område i øst og ”krøpet!” seg oppover 
mot vest, hvor den nyeste bebyggelsen befinner seg på toppen av Høgevollen. Det er verdt å 
merke seg at størrelsen av boligene har økt med tiden på bekostning av luft og lys mellom 
bebyggelsen samt hage og uteoppholdsareal er innskreket. 
Høgevollsveien og området rundt er preget av boliger fra forskjellige stilepoker. Nabohusene 
til nr.32 har forskjellig takform og antall etasjer. Fargene varierer fra helt mørk beis til lyse 
pasteller. Boligene som ligger ned mot gaten har typisk en eller flere garasjer i sokkeletasjen 
og parkering i forkant. De fleste er i 3. etasjer.
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Kartet over viser etableringsdatoen av de ulike eiendommene og ikke byggeår.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Hafsøy er et markant høydedrag omgitt av elvene Lundeåne (øst og sør) og Eideåne (nord 
og vest). Selve planområdet ligger østvendt med laveste punkt på ca. kote 46 og stiger mot 
vest til høyeste punkt på ca kote 53. Dette utgjør en høydeforskjell på ca. 7 meter.

• Solforhold
Selv om eiendommen er vendt østover, er det forholdsvis gode solforhold da 
omkringliggende bebyggelse er av slik størrelse og plassert slik at de ikke kaster 
nevneverdig skygge på tomten. Boligenes uteareal er plassert og strukturert på en slik måte 
at de danner gode uterom seg i mellom som gir luft og lys rundt hver boenhet.

• Lokalklima
Ikke omtalt

• Estetisk og kulturell verdi
Forslagsstiller 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
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5.6 Naturverdier
Tomten er i dag ubebygd, og bevokst med gras.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Nærmeste friområde ligger på toppen av Høgevollen, Elverhøy og Vannbassengene 
henholdsvis 90 meter mot vest og 215 meter mot øst i luftlinje.

5.8 Trafikkforhold

• Kjøreatkomst
Eiendommen ligger i tilknytning til kryss mellom Høgevollsveien og Egersundsveien som av 
forslagsstiller oppgis å være samleveg for områdets bebyggelse med dimensjonsklasse Sa1 
og fartsgrense på 40 km/t. Bredden på Høgevollsveien er 7,2 meter og Eigersundsveien fra 
7,2 meter som snevres inn til 5,5 meter nord for krysset Tegningen under viser dagens 
situasjon vedrørende kjørevei og avkjørsler til eksisterende bebyggelse rundt krysset.
Fartsgrensen i området er 40 km/t. Eigersundsveien oppgis å være ca 350 meter lang med 
20 boliger langs gaten og Høgevollsveien ca 350 meter lang med 34 boliger tilknyttet gaten. 
Veibredden varierer fra 5 til 7 meter og er uten fortau.

• Trafikkmengde
Det er ikke foretatt trafikktelling for området, men forslagsstiller antar en ÅDT på 1000. 

• Ulykkessituasjon
Dagens kryssutforming med tilliggende lekeplass, postkassestativ og parkering i krysset 
sammen med kjøring, resulterer i det som i dag tilsvarer et farlig kryss.

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er ikke etablert fortau eller gangforbindelse langs tilgrensende kjøreveier.

• Kollektivtilbud
Ikke oppgitt

5.9 Barns interesser
I henhold til plan og bygningsloven, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen samt kommuneplan 2011-2022 og dens bestemmelser og 
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retningslinjer for barns interesser skal det under planarbeid beskrives forhold som omhandler 
barn og unges vilkår. 
Vedrørende uteoppholdsareal grenser planområdet til en ferdig opparbeidet lekeplass rett 
ved krysset mellom Høgevollsveien og Eigersundsveien, om lag 10 meter fra 
utbyggingstomten. Det vises og til friområdet på toppen av Høgevollen og Elverhøy I 
Lundeåne.
Forslagsstillers opplyser at barns aktiviteter foregår utendørs, i hager, lekeplasser og 
nærområder med skog og mark. De informerer videre at velforeningen Havsøy Bomiljø har 
faste arrangementer for familier og barn på Løå og Holmen i Eideåne.

5.10 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet
Ikke oppgitt
Husabø skole ligger om lag 15-20 minutter i gangavstand fra eiendommen.

• Barnehagedekning
Ikke oppgitt
Det ligger barnehage på Husabø omtrent med samme gangavstand som Husabø skole.

5.11 Universell tilgjengelighet
Forslagsstiller oppgir i planbeskrivelsen at lekeplassen på motsatt side av Høgevollsveien er 
universelt utformet med adkomst direkte fra Egersundsveien.

5.12 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Seksjon vann- og avløp har bekreftet at nåværende kapasitet for vann- og avløpsnettet er 
tilstrekkelig med hensyn til fortetting i området.

• Trafo
Ikke oppgitt

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Det antas at boligene i området har oppvarming via strøm, olje og vedfyring og eventuelt 
varmepumpe.

5.13 Grunnforhold

• Stabilitetsforhold
Grunnforholdene er bestående av morenemasser med fjell i bunn. Toppdekke er jordmasser.

• Ledninger
Ikke oppgitt

• Ev. rasfare
Ikke oppgitt

5.14 Støyforhold
Forslagsstiller oppgir i planbeskrivelsen at vedrørende støyberegning, så er MD T-1442 lagt 
til grunn i planforslaget. Statens Vegvesen har foretatt ÅDT måling for Havsøyveien i 
Egersund. Høgevollsveien har imidlertid en mye lavere gjennomgangstrafikk enn 
Hafsøyveien, og derfor alt annet enn sammenlignbart. ÅDT for Hafsøyveien er målt I 2009 til 
en ÅDT på 1000. Denne ÅDT`en, samt fartsgrensen som er i området, er lagt inn i den 
såkalte sjablong metoden for å beregne støynivået fra biltrafikk langs Høgevollsveien.
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MD T-1442 konkluderer med at: den sjablong metoden som her er valgt, er konstruktiv i den
forstand at den garantert dekker de områder hvor støynivået må vurderes i forbindelse med
nybygging. Maksimalt støynivå vil generelt ikke være dimensjonerende for utbredelsen av 
støysoner. Ved avstander under 10m og ved lav ÅDT kan det skille noen få meter mellom 
størrelsen på de ulike støysoner har fra L den og L amax. I sjablong metoden som beskrives 
er avstanden som er angitt målt fra midt i veg til ytterkant støysone.
Tabellen for hard mark er benyttet i denne sammenheng på grunn av at vegen har fast 
dekke, asfalt.

5.15 Luftforurensing
Ikke oppgitt
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Planlagt arealbruk
Det ønskes etablert en tre mannsbolig som har en lengde på 25.05 meter og en bredde på 
13.60 meter.

6.2 Reguleringsformål
Følgende reguleringsformål er foreslått:

• Bebyggelse og anlegg for 
Boligbebyggelse

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for
Kjørevei
Gangveg/gangareal
Annen veggrunn
Parkeringsplasser

• Grønnstruktur

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Bygget er utformet med flatt tak, med moderne utforming. Byggegrense for tremannsboligen 
ligger i en avstand på 6,5 meter fra Høgevollsveien, vist i situasjonstegning og i plankart. 
Det er planlagt et bygg med flatt tak for at bygget skal ta hensyn til bakenforliggende 
eiendom. Den planlagte bygningen vil i følge forslagsstiller gli godt inn i omgivelsene mht. 
form og størrelse. Bygningen gis et moderne preg for å gjenspeile tiden den er bygget (som 
de fleste andre bygninger i området). 
Bygget er delt opp i to deler, av inngangspartiet, noe som bryter opp volumet slik at det virker 
mindre. Ulike materialer og farger forsterker også dette inntrykket. Fasadeplater er brukt som 
hovedmateriale. Det understreker det nye og moderne – og harmonerer fint sammen med 
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trekledningen ellers på bygget (og på nabobygg). Generelt er boligen planlagt med 
kvalitetsmaterialer; fasadeplater som også dekker sokkel/kjeller mot gate, trekledning og 
piper i tegl.

6.4 Bebyggelsens høyde
Det foreligger en avtale mellom utbygger og hjemmelshaver til den ovenfor liggende 
eiendommen gnr/bnr 46/200, som er eier av stikkvegen langs med tomta til det nye 
boligforholdet i vårt planforslag. Denne avtalen omhandler veirett og byggehøyde for det nye 
boligforholdet, som er kote 56.00m.

6.4 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
Forslagsstiller oppgir at prosjektet har en BYA på 45 % av netto tomt. Det er ikke oppgitt 
fordelingen av bebygd areal i ren bygningsmasse og bebygd areal i form av terrasser og 
adkomstvei/parkeringsplass.

6.5 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det foreslås leilighetskompleks med tre boenheter. To leiligheter i forkant, mot 
Høgevollsveien og en på oppsiden av eiendommen, bak de fremste leilighetene.
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6.6 Boligmiljø/ bokvalitet
I vedlagt planbeskrivelse oppgis det at det skal etableres felles uteoppholdsplass ved 
hovedinngangen som vil fungere som møte og oppholdsareal for alle aldersgrupper. Dette vil 
fremme kontakt mellom naboer. De to leilighetene i front vil ha balkonger mot sørøst mens 
leiligheten i bakkant vil ha terrasse og en liten hage mot sørvest. Det stilles spørsmål med 
utsiktsforhold til den bakenforliggende leiligheten.

6.5 Parkering
Det foreslås etablering av parkeringskjeller med 3 biloppstillingsplasser hvorav en er for 
rullestolbrukere. I tillegg skal det etableres to utvendige gjesteparkeringer mot 
Høgevollsveien.

6.6 Tilknytning til infrastruktur

• Vann- og avløp
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra forslagsstiller. En legger til grunn at 
tremannsboligen er tenkt tilknyttet kommunalt ledningsnett for vann- og avløp.

• Energibehov
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra forslagsstiller. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring.

6.7 Trafikkløsning
• Kjøreatkomst - tilknytning til overordnet vegnett
Adkomst til tremannsboligen vil være fra Høgevollsveien som er kommunal vei. Det er i 
planforslag tegnet inn en helhetlig planløsning for utbedring av krysset Høgevollsveien og 
Eigersundsveien. Forslaget er utarbeidet på grunnlag av antagelser og Statens vegvesens 
håndbøker.
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6.8 Utforming av veger
• Bredde og stigningsforhold
Langs med planområdets vest side går en privat veg. Denne veien fungerer i dag som 
adkomst til boligene på opp siden av planområdet. Deler av denne vegen går i dag på gnr. 
46 bnr 768. Utbygger av gnr. 46 bnr. 768 har likevel sagt seg villig til å la deler av denne 
adkomstvegen gå inn på hans eiendom, for å sikre god adkomst til naboeiendommene på 
nord siden. I følge forslagsstiller kan en samordning av kryssløsningen mellom 3 
mannsboligen og eksisterende privat veg, vanskelig gjøres på grunn av stigningsforholdet på 
den private stikkvegen som fører til de over forliggende boligene.
Ny 3 mannsbolig ønskes etablert med topp betongdekke for parkeringsanlegg (såle) kjeller
på kote 45.50m. Eksisterende veg høyde ved innkjøringspunktet ligger på kote 45.20m.
Da ligger topp dekke (såle) 30cm høyere en eksisterende veg.
For å få en tilkobling på eksisterende private stikkveg, vil tilkoblingspunktet ligge på ca. kote 
46.80 – 47.00. Denne høydeforskjellen må tas i kurve, noe vi mener er uakseptabelt, På 
grunnlag av dette ønsker en å tilrettelegge for adkomst, som vist i reguleringsforslaget.
Parkering skal foretas i parkeringskjeller/ underetasje nybygg.

6.9 Krav til samtidig opparbeidelse
Det oppgis alt skal opparbeides samtidig, gjelder dette kryssløsning og?

6.10 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er ikke foreslått tiltak som vil endre eller forbedre trafikksituasjon for myke trafikanter 
som gående eller syklende. Vegsystemet forblir uendret og ligge som kjørevei uten regulert 
formål for gående og syklende.

6.13 Universell utforming
• Beskrive hvilke krav som er stilt
Forslagsstiller oppgir at planlegging må ha prinsippene bak universell utforming som premiss 
i det videre arbeidet, både i forhold til bygning og uteoppholdsareal og at dette bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses
Det skal etableres heis i parkeringskjeller tilknyttet alle tre leilighetene som eneste 
atkomstmulighet for rullestolbrukere. Videre skal leilighetene være tilrettelagt for 
rullestolbrukere.

6.14 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal
Forslagsstiller oppgir i planbeskrivelsen at det er planlagt felles uteoppholdsplass i første 
etasje, ved hovedinngangen. Dette er en sentral plassering for uteoppholdsplass, og vil 
kunne fungere som møte – og oppholdsområde for alle aldersgrupper. En slik sentral 
plassering vil fremme mer kontakt mellom naboer, enn det en mer avsidesliggende 
fellesplass vil gi. Den felles uteplassen er på ca. 23.m2 og har gode solforhold store deler av 
dagen.
I tillegg har hver bolig tilgang til 2 separate private uteoppholdsplasser, i form av terrasser og
balkonger. Den bakre leiligheten har egen hage på ca.30.m2. De to fremre boligene har til 
sammen 60m2 balkonger/terrasser med flott utsikt.

• Begrunnelse for evt. avvik fra bestemmelser/vedtekter/normer
Det er i kommuneplanens bestemmelser vedrørende uteoppholdsareal følgende satt:

§ 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.
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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 
tilfredsstillende lysforhold. 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.

I sentrum:
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs. Inntil 10m2 av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være 
fellesarealer.
Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes og regnes 
med i antall boenheter.

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

Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod 
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt.

Forslagsstiller har ikke begrunnet avvik fra denne bestemmelsen og dette er uheldig og en 
svakhet med planbeskrivelsen.

• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon
All eksisterende vegetasjon på eiendommen vil bli fjernet og ny beplantet.

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse

Det er lagt ved en illustrasjon på 
utomhusplan, men er ikke satt 
noen krav i bestemmelsene om 
rekkefølge for opparbeidelse av 
dette.
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6.15 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner
Er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

7.1 Overordnede planer
Planforslagets arealformål som byggeområde for bolig er i tråd med kommuneplanen for 
Eigersund sentrumsdel med unntak av bestemmelsen som omhandler uteoppholdsareal, 
terrengtilpasset bebyggelse med minimal terrengbearbeiding og tilpasning av ny bebyggelse 
i forhold til strøkets karakter med hensyn til volum og utforming. 

7.2 Landskap
Området ligger i et etablert boligområde, hvor omsøkte eiendom er ubebygd. Planforslaget 
legger opp til at tomten kan bebygges med tre boenheter i et bygg. Dette vil bidra til endring 
av landskapsbildet på nært hold, men det antas at fjernvirkning vil ikke bli så dramatisk.

7.3 Stedets karakter
Planforslaget vil påvirke områdets karakter i form av at et ubebygd areal vil bli bearbeidet og 
fortettet med bebyggelse. Høgevollsveien og Egersundsveien som hovedsakelig består av 
eneboliger vil nå få et innslag av ny type bebyggelse i form av tremannsbolig.

7.4 Byform og estetikk

En fortetting med tre leiligheter på 
omsøkte eiendom vil endre strukturen i 
nærområdet. Forslagsstiller mener selv 
de har funnet et godt sted for å 
dokumentere fjernvirkningen av 
bygget. I følge forslagsstiller kan man 
sammenligne det tiltenkte nye 
boligprosjekt, med andre varierende 
typer bygninger i området, der 
nybygget glir inn i forhold til 
eksisterende bebyggelse.

Nybygg
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7.5 Sol- og skyggeforhold
Det er laget illustrasjon som viser sol- og skyggeforhold kun for tremannsboligen på
eiendommen. Konsekvensene for sol/skygge på naboeiendommene er ikke gjort rede for i 
planbeskrivelsen. Sol- og skyggeforhold fra nabobebyggelse må også dokumenteres, for å 
synliggjøre konsekvensen i forhold til plassering av uteoppholdsareal på den omsøkte 
tomten. Dette må dokumenteres før planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn.
Konsekvensene  
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7.6 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverd
Ingen virkning

7.7 Forholdet til naturmangfold

• Naturverdier
Ingen virkning

• Biologisk mangfold
Ingen virkning

• Verdifull vegetasjon
Ingen virkning

• Viltinteresser
Ingen virkning.

• Økologiske funksjoner osv
Ingen virkning

7.8 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Ingen virkning

7.9 Uteområder
Avviker fra kommuneplanens bestemmelser uten det er oppgitt begrunnelse for dette.

7.10 Trafikkforhold

• Vegforhold
Det vil bli etablert en avkjørsel nært krysset mellom Høgevollsveien og Eigersundsveien for 3 
leiligheter. Dette gir en utfordring med hensyn til økning av trafikk og trafikksikkerheten. Det 
foreslås derfor at krysset skal innsnevres som avbøtende tiltak. 
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• Trafikkøkning/reduksjon
Planforslaget vil medføre økt trafikk i området. Det blir vist til H146 vedrørende 
trafikkberegninger som oppgir antall turer per bolig er 3,5 per dag. 3 nye boenheter vil i
henhold til denne beregningen medføre til ekstra 10-11 antall turer per dag

• Kollektivtilbud
Kan ikke vurderes da forslagsstiller ikke har sagt noe om dette i planbeskrivelsen.

7.11 Barns interesser

• RPR for barn og planlegging

7.12 Sosial infrastruktur

• Skolekapasitet
Planforslaget kan bidra til økt behov for skolekapasiteten, dersom barnefamilier etablerer seg 
i boligene.

• Barnehagekapasitet
Planforslaget kan bidra til økt behov for barnehagekapasiteten, dersom barnefamilier 
etablerer seg i boligene.

7.13 Universell tilgjengelighet
Leilighetene vil kun være tilgjengelig fra heis plassert i parkeringskjeller med hensynt til 
rullestolbrukere.

7.14 Energibehov – energiforbruk
Planforslaget vil bidra til økt energibehov og forbruk.

7.15 Støy
Her vil en kommentere at det blir feil å legge Havsøyveien til grunn for beregning av 
trafikkstøy for gnr 46 bnr 678. I plansammenheng skal det dokumenteres faktiske forhold på 
stedet, og ikke personlig synsing eller antagelser. Tomten grenser ikke kun til 
Høgevollsveien, men også Egersundveien som generer noe trafikk gjennom området. En ber 
derfor at det blir foretatt støyberegning ut i fra faktiske forhold innenfor planområdet.

7.16 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Ingen virkning

• Trafo
Kan ikke vurderes da forslagsstiller ikke har sagt noe om dette i planbeskrivelsen.

7.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen

7.18 Interessemotsetninger
Ingen

7.19 ROS
Det er umulig å vurdere forhold vedrørende eventuelle risiko og sårbarhetsfaktorer da 

skjemaet for dette er ufullstendig utfylt og ikke kommentert.
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8 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON:
Saksbehandler har vurdert det innsendte planforslaget ut i fra miljøutvalgets anbefaling 
vedtatt i møte 15.06.2010, sak 084/10 og kommuneplanens bestemmelser. En er av den
oppfatning at prosessen i denne plansaken har vært unødvendig tidkrevende og vanskelig
da forslagsstiller ikke kunne imøtekomme kommunens krav for dokumentasjon av diverse 
forhold i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledere og 
kommuneplanens bestemmelser samt miljøutvalgets vedtak av 084/10.

Miljøutvalget tilråder at det utarbeides et forslag til detaljregulering for del av plan 1-2 –
Havsø med inntil 4 boenheter på gnr 46 bnr 768 med følgende premisser:

1 Planområdet skal omfatte kryssområdet i front, med hensikt å få en utforming som 
ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Det er laget et forslag til innsnevring av krysset mellom Høgevollsveien og Egersundsveien. 
Likevel er en i tvil om dette vil bedre trafikkforholdet til Høgevollsveien 32 med hensyn til
plassering av avkjørsel for de planlagte leilighetene.

2 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.

En kan ikke se at planlagt bebyggelse vil få en utforming som tar hensyn til eksisterende 
terreng. Tvert i mot er det terrenget som må tilpasses nybygget da det planlegges 
parkeringskjeller. Det betyr at mesteparten av eksisterende terreng må fjernes.

3 Det skal avsettes tilstrekkelig ute og oppholdsområder.

En kan ikke se at det er dokumentert tilstrekkelig ute og oppholdsareal eller avvik begrunnet.

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

Dette kravet er imøtekommet da all parkering vil foregå på egen grunn.

5 Avkjørsel samordnes med eksisterende avkjørsel til Høgevollsveien 32B mfl.

Dette kravet er ikke etterfulgt da det foreslås ny avkjørsel fra parkeringskjeller og 
parkeringsanlegg direkte til Høgevollsveien.

6 Forholdende som står nevnt under ”Begreper og kvalitetskrav i forhold til fortetting og 
planbeskrivelse” i saksutredningen må ivaretas i reguleringsplanen”.

Begreper og kvalitetskrav i forhold til fortetting og planbeskrivelse
De begrepene som normalt bør inngå i en kvalitetsvurdering i planbeskrivelsen kan kort 
forklares slik:
Tilpassing
Det betyr ikke kopiering av nabohus, men en bevisst utforming og plassering som 
understreker strøkets karakter og bidrar til en berikende helhet. Et nytt hus bør i 
utgangspunktet representere nåtiden.
Takform
Kan være avgjørende i forhold til omkringliggende bebyggelse. Når det benyttes saltak må
møneretningen samsvare med omkringliggende bebyggelse. Møneretning må også 
samsvare med husets lengderetning.
Materialbruk
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Kan med fordel ta utgangspunkt i områdets tradisjon. En helhetlig materialbruk i forhold til
omgivelsene kan gi større spillerom for andre variasjoner.
Fargebruk
Spesielt takmateriale og farge på tak kan brukes bevisst for å skape helhetlige miljø. Enhetlig
taktekking kan bidra til en helhet der variasjonene for øvrig er store. Det kan være en 
fellesnevner mellom eksisterende og ny bebyggelse.
Tomte og bebyggelsesmønster
Må baseres på en begrunnet hovedidé der det er et mål å skape gode halvprivate og private 
utesoner som bidrar til gode, funksjonelle boområder.
Fradeling/fortetting
Fradelte tomter bør ikke ha mindre dybde enn 30m og mindre bredde enn 15m. Denne 
tomten er på om lag 35x20 meter.
Terrengtilpassing
Det er eksisterende terreng som skal avgjøre valg av hustype. Som hovedregel bør 
bygninger innrette seg etter terrengets høydelinjer. Minimale terrenginngrep er en generell 
regel. Terrengprofiler som viser tverrsnitt og lengdesnitt med eksisterende og ny bebyggelse 
må vises. Høydetilpassing beskrives med kotehøyde topp grunnmur.
Situasjonsplan
Skal vise disponeringen av ikke bebygde tomtearealer. Nye og fremtidige koter skal også 
tegnes inn. Alle disse forholdene bør vises: vegetasjon, murer, gjerder, avkjørsler,
oppstillingsplasser for biler og sykler, plassering av søppelstativ, interne veier med koter og 
de forskjellige oppholdssoner (offentlig, halvprivat, privat).

Likevel har en under tvil kommet frem til at planforslaget bør legges ut på høring og offentlig 
ettersyn etter at følgende justeringer er foretatt:

1 Det må foretas en trafikkmessig vurdering med utgangspunkt i Høgevollsveien og 
Eigersundsveien for å gi et rettmessig vedrørende støy og trafikksikkerhet.

2 Det skal settes i bestemmelser og planbeskrivelse BYA etter forskrift om 
utnyttelsesgraden der det spesifiseres hva som er bolig, parkeringsanlegg m.m. 

3 Det skal i bestemmelser og planbeskrivelse angis uteoppholdsareal for hver enkel 
leilighet, hva som er privat og hva som er felles fordelt på enhetene.

4 Det må komme klart frem på plankartet og i bestemmelsene hvilke areal som er felles 
og hvilken som er privat, dette inkluderer uteoppholdsareal og samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. I bestemmelsene skal det angis hvem felles- og privatarealene 
tilhører.

5 Det må settes rekkefølgekrav for opparbeidelse for det som gjelder 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt grøntanlegg.

6 Det skal legges inn symbol for avkjørsel for alle avkjørsler som inngår i planområdet.

7 Sol- og skyggeforhold fra naboer må dokumenteres.

8 Skjema for ROS må fylles ut og kommenteres der dette er nødvendig.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Forslag til reguleringsendring for gnr 46 bnr 768 – tremannsbolig – Høgevollsveien 32 -
Havsø med kart og bestemmelser datert 01.01.2012 avslås med følgende begrunnelse:

1 …

2 …

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

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
232881 Ferdig Planbeskrivelse rev. 30.05.12.docx
232882 REGULERINGSPLAN justert 31.05.12.pdf
232883 Revidert reguleringsbestemmelse.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.01.2010 Byggfirma Jostein Ege
Søknad om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 i 
fbm. utbygging av tomt til 4 leiligheter

2 U 27.01.2010 Byggfirma Jostein Ege
Søknad om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 i 
fbm. utbygging av tomt til 4 leiligheter

3 I 02.02.2010 Hellvik Hus AS
Vedr. reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -
utbygging av 4 leiligheter

4 U 09.02.2010

SKOGEN EVELYN; 
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN; 
SANDVE ARNE; 
KOLDAL GEIR; 
STEINSLAND ROAR; 
BAUGE BRIT MARIE; 
BAUGE BRIT MARIE; 
DALANE ENERGI IKS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - utbygging av 4 leiligheter
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STEINSLAND THOR 
ARNE; 
Felles Brukerråd; 
BR-representanten; 
Helge Waage; 
Rogaland
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

6 I 23.02.2010 Statens vegvesen
Forespørsel om reguleringsendring - utbygging 
av 4 leiligheter gnr. 46 bnr. 768, Havsø

8 I 23.02.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -  utbygging 
av 4 leiligheter, Havsø

7 I 01.03.2010

STEINSLAND ROAR; 
STEINSLAND THOR 
ARNE; 
Brit Marie Bauge

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - Utbygging av 4 leiligheter

10 U 07.06.2010

STEINSLAND THOR 
ARNE; 
STEINSLAND ROAR; 
SKOGEN EVELYN; 
SANDVE ARNE; 
KOLDAL GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BAUGE BRIT MARIE; 
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN

Varsel/Informasjon om befaring

11 U 05.07.2010

SKOGEN EVELYN; 
ABRAHAMSEN BJØRG 
ELEN; 
SANDVE ARNE; 
KOLDAL GEIR; 
STEINSLAND ROAR; 
BAUGE BRIT MARIE; 
DALANE ENERGI IKS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
STEINSLAND THOR 
ARNE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
Byggfirma Jostein Ege; 
Rogaland 
fylkeskommune

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 46 bnr. 
768 - vedtak

12 I 23.09.2010
Eiendom og 
Industriutvikling

Oppmelding av reguleringsarbeider på gnr. 46 
bnr. 768 - Høgevollsveien 32

13 U 18.10.2010
Eiendom og 
Industriutvikling

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
oppmelding av reguleringsarbeider på gnr.46 
bnr.768, Høgevollsveien 32

14 I 15.11.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til varsel om reguleringsendring gnr.46 
bnr.768, Høgevollsveien 32

15 I 18.11.2010
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -
utbygging av 4 leiligheter - Høgevollsveien 34

16 I 29.03.2011 Eiendom og Forslag til reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 -
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Industriutvikling utbygging av 4 leiligheter - Høgevollsveien 32

17 U 30.03.2011
Eiendom og 
Industriutvikling

Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging 
av 4 leiligheter - Høgevollsveien 34

18 I 23.01.2012 Rambøll
Revidert planforslag for Høgevollsveien 32, gnr. 
46 bnr. 768

19 U 31.01.2012 Rambøll
Reguleringsendring gnr. 46 bnr. 768 - utbygging 
av boliger - Høgevollsveien 32

20 U 02.03.2012 Rambøll
Mangler ved innsendelse av planforslag for for 
gnr 46 bnr 768 - utbygging av 4 leiligheter-
Høgevollsveien 32

21 I 04.06.2012 Rambøll as
Revidert planbeskrivelse av reguleringsendring 
gnr. 46 bnr. 768 - utbygging av 4 leiligheter -
Høgevollsveien 32

Parter i saken:
            
N ABRAHAMSEN 

BJØRG ELEN
HØGEVOLLSVEIEN 
30

4370 EGERSUND

N BAUGE BRIT MARIE HØGEVOLLSVEIEN 
36

4370 EGERSUND

N BAUGE BRIT MARIE HØGEVOLLSVEIEN 
36

4370 EGERSUND

N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N KOLDAL GEIR HØGEVOLLSVEIEN 
32 B

4370 EGERSUND

N SANDVE ARNE HØGEVOLLSVEIEN 
30 B

4370 EGERSUND

N SKOGEN EVELYN EIGERSUNDSVEIEN 2 4370 EGERSUND
N STEINSLAND ROAR HØGEVOLLSVEIEN 

34
4370 EGERSUND

N STEINSLAND THOR 
ARNE

TENGESDAL NORD 
24

4387 BJERKREIM
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Planbeskrivelse for 1 stk. tremannsbolig

HØGEVOLLSVEIEN 32

gnr 46 bnr 768

EIGERSUND KOMMUNE

        

Utbygger:  Byggmester Jostein Ege
Revidert 03.05.12

Reguleringsarbeidet utført av:

Rambøll AS
Avdeling Egersund
Spinnerigaten 15
4370 Egersund
Mail: svein.skaar@ramboll.no

  Tlf. 406 23 240
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Situasjonskart (ikke i målestokk)
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Innledning

Tiltakshaver Byggmester Jostein Ege ønsker å tilrettelegge for 1 stk. tremannsbolig med garasje i 
underetasjen til boenheten. Gjesteparkering skal foretas på utsiden av bygget.

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

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en tettere utnyttelsesgrad med god 
landskapstilpasning.

                       

2. Kort beskrivelse av planområdet

Planområdet har et areal på ca. 830m2. Beliggende i et etablert boligområde i Havsøyne, øst for 
Egersund Sentrum.

Veg høyden langs planområdet ligger på ca. KT 45m
Laveste punkt i reguleringsområdet er ca. KT 46m
Høyeste punkt i reguleringsområdet er ca. KT 53m

Dette utgjør en høydeforskjell på ca. 7m

Tomten er ikke bebygd, og er som bildene viser, bevokst med gras. Tomten heller moderat mot øst.

Adkomst til tremannsboligen vil være fra Høgevollsveien. Det er i vårt planforslag tegnet inn en 
helhetlig planløsning for krysset Høgevollsveien og Eigersundsvegen, for å vise at avkjørselen til 
tremannsboligen vil fungere bra i forholdet til eksisterende trafikk i området.
Langs med planområdets vest side går en privat veg. Denne veien fungerer i dag som adkomst til 
boligene på opp siden av planområdet. Deler av denne vegen går i dag på gnr. 46 bnr 768. Utbygger 
av gnr. 46 bnr. 768 har likevel sagt seg villig til å la deler av denne adkomstvegen gå inn på hans 
eiendom, for å sikre god adkomst til naboeiendommene på nord siden.
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Bilde 2.  Bildet viser tomtens plassering i forhold til den øvrige bebyggelse, samt skråningsforholdet på 
tomten.

Som det fremgår av bildet, ligger det nye boforholdet i nær tilknytning til opparbeidet lekeareal.
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Bilde 3. Her vises eksisterende adkomst til boligene på nordsiden av planområdet
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Bilde 4.  Bildet viser sikten i Høgevollsveien sett fra adkomsten til de nye boligene, i retning Egersund sentrum.
(mot sør/vest)
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Bilde 5.  Bildet viser sikten i Høgevollsveien sett fra adkomsten til de nye boligene, i retning Hafsøyveien.
 (mot nord/øst)

Som det fremgår av overforstående bilde- dokumentasjon er siktforholdene meget tilfredsstillende.

For siktforhold i vårt planforslag, vil vi legge til grunn 3 x 20m. Dette tilsvarer det krav Statens 
Vegvesen har satt for vårt tilsvarende utbyggingsprosjekt i Hafsøyveien.
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3.  Planens innhold

Det ønskes etablert en tre mannsbolig på dette eiendomsforholdet, i en lengde på 25.05m og i en 
bredde på 13.60m.

Det nye boligforholdet vil ha adkomst fra Høgevollsveien.

En samordning av kryssløsningen mellom 3 mannsboligen og eksisterende privat veg, vanskelig 
gjøres på grunn av stigningsforholdet på den private stikk-vegen som fører til de over forliggende 
boligene.
Ny 3 mannsbolig ønskes etablert med topp betongdekke for parkeringsanlegg (såle) kjeller på KT 
45.50m.
Eksisterende veg høyde ved innkjøringspunktet ligger på KT 45.20m. 
Da ligger topp dekke (såle) 30cm høyere en eksisterende veg.
For å få en tilkobling på eksisterende private stikkveg, vil tilkoblingspunktet ligge på ca. KT 46.80 
– 47.00. Denne høydeforskjellen må tas i kurve, noe vi  mener er uakseptabelt, På grunnlag av dette 
ønsker en å tilrettelegge for adkomst, som vist i reguleringsforslaget.

Parkering skal foretas i parkeringskjeller/ underetasje nybygg. 

Gjesteparkering skal etableres i front gjenført plankart. (benevnt f P)

Reguleringsplanen omfatter også krysset Høgevollsveien/Egersundsveien. Her er det, i 
plansammenheng, foretatt en kanalisering av krysset, for å få et rett kjøremønster med tanke på de 
trafikale forhold.

Dette forholdet er tatt med i reguleringsbestemmelsene, hvor det er presisert at det ikke skal gis 
brukstillatelse før krysset er opparbeidet gjenført plan.

Det nye boligforholdet ligger i kort avstand til lekeplass, ca. 10-15m.

Det foreligger en avtale mellom utbygger og hjemmelshaver til den ovenfor liggende eiendommen 
gnr/bnr 46/200, som er eier av stikkvegen langs med tomta til det nye boligforholdet i vårt 
planforslag. Denne avtalen omhandler veirett og byggehøyde for det nye boligforholdet, som er KT 
56.00m.

Adkomstvegen til tremannsboligen skal etableres gjenført reguleringsplanen.

Bygget er utformet med flatt tak, med moderne utforming.

Bygge begrensningen for tremannsboligen ligger i en avstand på 6,5m fra Høgevollsveien, vist i 
situasjonstegning og i plankart.

Siktsonen etableres med lengder på 3 x 20m.

Det er utarbeidet snittprofil som viser tremannsboligens plassering i terrenget.

Situasjonstegningen viser reguleringsområdet, og tremannsboligenes beliggenhet med bygge-

begrensning og adkomst.
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Situasjonstegning (ikke i målestokk)
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4.    En foreløpig vurdering av planfaglige tema.
Naturgrunnlaget
For dette planarbeid genereres ikke utredning
Lokalisering
Planområdet ligger ikke i sentrum men sentrums nært med gangavstand til sentrum.
Fortetning
Eksisterende bolig område ønskes fortettet med tre boenheter i ett bygg.
Grønnstruktur
Planområdet er grøntområder med tatt.
Landskap
Området ligger i et etablert boligområde.
Estetikk byggeskikk
Er beskrevet i planbeskrivelsen 
Senter struktur
Det er ingen butikker i umiddelbar nærhet, her henvises det til Egersund sentrum siden området 
ligger sentrumsnært.
Utbyggings rekkefølge
Alt bygges samtidig
Økonomi
Det genereres ikke noen økonomisk konsekvens for kommunen, utbyggingsforholdet vil gi inntekt 
på grunn av påkoblingsavgifter til kommunen.
Landbruk
Det er ikke noe landbruks foretak i reguleringsområdet, området ligger i kommuneplanen til 
boligområde.
Biologisk mangfold
Det er ikke registrert noen form for biologisk mangfold i planområdet.
Naturområde
Reguleringsområdet ligger ikke langt fra friluftsområder/naturområder (Vannbassengene)
Fiskeinteresser
Ingen
Vilt
Sporadisk besøk av rådyr
Vassdrag
Ingen
Vannforsyning avløpsforhold
Reguleringsområdet (3 mannsboligen) skal koble seg til eksisterende vann og avløpsanlegg.
Forurensning
Se ROS analyse.
Enøk og energiløsninger
Boligene vil basere seg på strøm og varmepumper.
Kulturlandskap
Reguleringsområdet ligger ikke inn under denne kategori.
Kulturminner 
Det er ikke registrert forminner i reguleringsområdet på dette tidspunkt. I bestemmelsene vil en 
medta hvis det under graving fremkommer konstruksjoner eller funn skal arbeidet stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles.
ROS
Er utarbeidet (planbeskrivelse)
Støy
Støyvurdering via sjablong metoden er foretatt og beskrevet (planbeskrivelse)
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Radon
Radon sperre legges i grunnen.
Grunnforhold
Grunnforholdene er bestående av morenerygg med fjell i bunn. Toppdekket er bestående av jord.
Infrastruktur
Det er infrastruktur som dekker reguleringsområde med tanke på vei/vann og avløp og nærhet til 
Egersund sentrum.
Leke og oppholdsarealer
Beskrevet (planbeskrivelse)
Område for allmenheten.
Det er ikke avsatt areal i planområdet til allmenheten her vil en henvise til omliggende området.
Utomhusplan
Medtatt i planbeskrivelsen.
Trafikk forhold
Medtatt i planbeskrivelsen
Parkeringsplass
Henvises til reguleringsforslaget.
Veg utforming
Medtatt i planbeskrivelsen
Avkjørsler kryss
Reguleringsforslag/planbeskrivelse
Trafikksikkerhet
Planbeskrivelse.

5. Estetikk og byggeskikk

Det er planlagt felles uteoppholdsplass i første etasje, ved hovedinngangen.
Dette er en sentral plassering for en uteoppholdsplass, og vil kunne fungere som møte – og 
oppholdsområde for alle aldersgrupper. En slik sentral plassering vil fremme mer kontakt mellom 
naboer, enn det en mer avsidesliggende fellesplass vil gi. Den felles uteplassen er på ca. 23.m2 og 
har gode solforhold store deler av dagen.
I tillegg har hver bolig tilgang til 2 separate private uteoppholdsplasser, i form av terrasser og 
balkonger. Den bakre leiligheten har egen hage på ca.30.m2.  De to fremre boligene har til sammen 
60m2 balkonger/terrasser med flott utsikt.
Det er vår mening at området inneholder en stor variasjon av bygningsformer, volumer, takformer, 
vindustyper med mer.
Det er planlagt et bygg med flatt tak for at bygget skal ta hensyn til bakenforliggende eiendom. Den 
planlagte bygningen vil gli godt inn i omgivelsene mht. form og størrelse, noe vi mener vedlagte 
illustrasjon viser. Bygningen gis et moderne preg for å gjenspeile tiden den er bygget (som de fleste 
andre bygninger i området)
Vi mener vi har funnet et godt sted for å dokumentere fjernvirkningen av bygget. Sammenligner 
man vårt tiltenkte nye boligprosjekt, med andre varierende typer bygninger i området, så glir 
nybygget vårt inn, i forhold til eksisterende bebyggelse.
Det er utarbeidet en beregning av BYA. Den viser at prosjektet har en BYA på 45. % av netto tomt.
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6.  Planstatus og saksgang

Området ligger i kommuneplansammenheng til boligområde.

Planavklaringsmøte ble avholdt den 22.11.10 med Plansjef Dag Kjetil Tonheim.

Varsling om igangsettelse av reguleringsarbeider for Høgevollsveien 32 ble sendt ut den 23.09.10 
og kunngjort i Dalane Tidene den 01.10.10.
De som ble varslet var i henhold til mottatt varslingsliste fra Eigersund kommune. Alle private 
grunneiere ble varslet i rekommandert form og offentlige etater er tilskrevet i brevs form.

Det er innkommet 3 stk. merknader etter oppmelding av reguleringsarbeidet. De er gjengitt 

nedenfor, med påfølgende kommentarer fra tiltakshaver. (Rambøll)

Eigersund kommune datert 18.10.10
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr oppmelding av reguleringsarbeider på gnr 46 bnr 768 
Høgevollsveien 32.
I sitt møte 14.10.10 har Felles brukerutvalg behandlet sak 45/10 Reguleringssaker til Felles 
brukerutvalgs møte 14.10.10

RS 10 – oppmelding av reguleringsarbeider på gnr 46 bnr 768 Høgevollsveien 32 Eigersund 
kommune.

Felles brukerutvalgs vedtak den 14.10.10
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.
Vedtaket er enstemmig.

Kommentarer
Ingen.

Fylkesrådmannen
Regionalutviklingsavdelingen datert 13.11.10 saks nr. 10/17795-2

Eigersund kommune gnr 46 bnr 768 Reguleringsplan Høgevollsveien 32 varsel.
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen har vurdert 
saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet for friluftsliv og kulturminnevern. Vi 
vil opplyse at i denne sak kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Vi beklager at uttalelsen til overnevnte sak er forsinket.

Fylkesrådmannen understreker at planarbeidet skal utarbeides i tråd med bestemmelser og 
retningslinjer for utbygging i gjeldende kommuneplan. I tillegg gis det spesifikke merknader 
angående uteopphold/lek, boligtetthet, tilrettelegging for sykkel, hensyn til nærområder, universell 
utforming, støy, risiko- og sårbarhetsanalyse og klima/miljø.
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Uteopphold/lek
Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, også på 
bakkeplan, for barn, unge og voksne. Private og felles uterom skal ha gode solforhold. Et minimum 
er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn tidlig ettermiddag dvs. klokken 15.00
Basert på overnevnte forventes det at en legger opp til en høy utnyttelsesgrad i gjeldende 
planområde forutsatt at hensyn til bokvalitet er ivaretatt.

Tilrettelegging for sykkel
Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målepunkt, det må derfor legges arbeid i 
utforming av lett tilgjengelige (nær inngang) overdekte, opplyste og låsbare parkeringsplasser for 
sykkel.

Hensyn til nærområder
Ved fortetting i nærheten av eksisterende boligområder stilles store krav til utforming av boenhetene 
og utforming/plassering av bebyggelsen. Solforholdene for nabobebyggelsen må dokumenteres. I 
tillegg forutsettes det at en vurdering av tiltaket ut fra gjeldende byggeskikk.
En minner om estetikk utforming av omgivelsene i Plan og bygningsloven §1-1.

Universell utforming
Planlegging må ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre arbeidet, både i 
forhold til bygninger og ute oppholds areal. Dette forhold bør sikres i reguleringsbestemmelsene.

Støy
Når det gjelder støy vil vi minne om at støyforholdene, der hvor det er behov for tiltak skal det 
utredes som en del av premissene for planlegging (MD T-1442)
Det må gjennomføres en støyfaglig utredning av planområdet som inntas i 
reguleringsbestemmelsene. Støyutredningen sikrer at grenseverdiene for støy ikke overskrider (MD 
T-1442)

Risiko og sårbarhetsanalyse
Vi minner om at det i forbindelse med reguleringsarbeidet skal gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse. Nivået på denne må fastsettes etter skjønnsmessige vurdering, men ved 
offentlig ettersyn må det som minimum fremgå hvordan temaet er vurdert.

Klima og miljø
Ved utbygging ber vi kommunen at det minimum utredes eller kreves at det legges opp til 
energifleksibilitet, lavenergi bygg og bruk av lavverdig og miljøvennlig energi til oppvarming og 
varmt vann (minst mulig bruk av elektrisitet).

Oppsummering
Private og felles uterom skal ha gode sol- og støy forhold.

Det forventes at en legger opp til høy utnyttelsesgrad i gjeldene planområde, forutsatt at hensyn til 
bo kvalitet ivaretas.

Det må tilrettelegges for lett tilgjengelige, overdekte, opplyste og låsbare parkeringsplasser for 
sykkel.

En må stille store krav til utforming av boenhetene og utforming/plassering av bebyggelsen ut fra 
eksisterende bebyggelse i nærområdet.
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Planlegging må ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre arbeidet.

Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet som inntas i 
reguleringsbestemmelsene.

Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsundersøkelse.

En bør som et minimum utrede eller kreve at det legges opp til energifleksibilitet, lavenergibygg, og 
bruk av lavverdig miljøvennlig energi til oppvarming og varmtvann gjennom planarbeidet.

Kommentar
Reguleringsområdet ligger i et etablert boligområde hvor bebyggelsen er hovedsakelig eneboliger.

I reguleringsområdet mener vi at det er gode ute oppholdsplasser, med tanke på områdenes 
størrelse.

Med tanke på barn og unge, er det allerede etablert lekeplass. Denne ligger i en avstand fra 
reguleringsområdet på ca. 10m.

På området for det nye boligkomplekset, er det  sol fra morgenen av, til litt ut på ettermiddagen.
De samme solforholdene gjelder og for den allerede opparbeidede lekeplassen, men her varer sola 
lengre ut over kvelden.

Vi registrerer at fylkesmannen minner om strategi for tetthetsutvikling i Fylkesdel- planen, for areal 
og transport i Dalane 2005 til 2015. Det er i vårt planforslag derfor lagt opp til en høyere 
utnyttelsesgrad for området. Likevel skal hensynet til tilstrekkelig ute og oppholdsarealer for 
reguleringsområdet, være ivaretatt i vårt planforslag.

Med tanke på tilrettelegging for sykkel, så er dette ivaretatt på egen eiendom. Dette gjennom at det 
er avsatt rikelig med oppstillingsplasser i parkeringshallen i underetasjen. I tillegg er det mulighet 
for å stille opp sykler ved innkjøring til parkeringskjeller. Med tanke på låsbare parkeringsplasser 
for sykkel utendørs, vil det alltid være opp til den enkelte å låse sykkelen på egen grunn.

Vi mener at dette planforslaget har en god arkitektonisk løsning, som igjen vil heve områdets 
verdier med tanke på ny arkitektur.
Ser en på området generelt er det bygget ulike typer boliger, med annen arkitektur en den 
opprinnelige bebyggelsen. ( for det meste bestående av små eneboliger i tre)
I dette planforslaget er det lagt til grunn at boligene skal være funksjonelle, med tanke på gode 
planløsninger. Et eksempel er da gode altaner til å oppholde seg på. Disse uteoppholdsplassene er 
plassert, med tanke på å oppnå maksimalt med sol timer for beboerne.
Boligene er ellers tilrettelagt for bevegelseshemmede, og utearealene vil bli opparbeidet kun med 
svak helling. 

Det vil bli utarbeidet en støyberegning for området gjenført MD T-1442

Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse, som følger denne planbeskrivelsen.

Når det gjelder energifleksibilitet vil en legge til grunn NS 3031.Side 235 av 453
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7. Støyberegning

Vedrørende støyberegning, så er MD T-1442 lagt til grunn i vårt planforslag.

I denne forbindelse har vi kontaktet Eigersund kommune for å få opplyst om det er foretatt ÅDT 
målinger for Høgevollsveien. Vi fikk opplyst fra teknisk sjef at slik måling ikke var foretatt.
Han viste ellers til at Statens Vegvesen har foretatt ÅDT måling for Havsøyveien i Egersund.  
Høgevollsveien har imidlertid en mye lavere gjennomgangstrafikk enn Hafsøyveien, og derfor alt 
annet enn sammenlignbart.

ÅDT for Hafsøyveien er målt I 2009 til en ÅDT på 1000.

Denne ÅDT`en, samt fartsgrensen som er i området, er lagt inn i den såkalte sjablong metoden for å 
beregne støynivået fra biltrafikk langs Høgevollsveien.

MD T-1442 konkluderer med at: den sjablong metoden som her er valgt, er konstruktiv i den 
forstand at den garantert dekker de områder hvor støynivået må vurderes i forbindelse med 
nybygging.
Maksimalt støynivå vil generelt ikke være dimensjonerende for utbredelsen av støysoner. 
Ved avstander under 10m og ved lav ÅDT kan det skille noen få meter mellom størrelsen på de 

ulike støysoner har fra L den og L amax.

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

Tabellen for hard mark er benyttet i denne sammenheng på grunn av at vegen har fast dekke, asfalt.
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Kommentar
I støyberegningen er det lagt til grunn 50km, men det er etablert fartsdumper i vegen. Dermed er 
den reelle gjennomsnitts hastighet betraktelig lavere en dette.
Ved en ÅDT på 1000 biler i døgnet er det for eksempel forutsatt at 100 biler passerer om natten 
hvorav 10 er tunge kjøretøy (10% tungtrafikk andel)

Forutsettes at minst 10 ”hendelser” om natten må være over grenseverdien for maksimalnivået, vil 
maksimalnivået om natten være bestemt av et lett kjøretøy.

I den nordiske beregningsmetoden skilles det bare mellom to kjøretøygrupper, lette og tunge. Tunge 
kjøretøy er definert som biler over 3,5 tonn.
I tabellen er det ikke korrigert for atmosfærisk dempning,(eks regn) som vil virke dempende på 
støy, spesielt når avstandene blir store.

Side 237 av 453



Høgevollsveien 32, Eigersund kommune

               

20

                                                                           

                            Høgevollsveien, 32 Eigersund kommune
                     Vegtrafikkstøy, beregnet med sjablong metoden
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Støykart
                                                                                                                            
                        
Støy kartet på forrige side, viser at omtrent halve bygget  (blå linjer) ligger innenfor gul sone for 
støy.

Bygget inneholder 3 leiligheter. 
To i front (mot Høgevollsveien) blir for det meste liggende innenfor gul sone. For disse bør det 
vurderes støydempende tiltak.
Den tredje leiligheten ligger på oppsiden av tomta, skjermet av de to foran liggende leilighetene.
Den ligger klart utenfor gul sone, og har ikke behov for støyskjerming.
For bo enheter som ligger i gul sone, vises det i T-1442 under hoved avsnitt retningslinjer for 
arealbruk i støysone Gul sone. Utredning skal foreligge ved søknad om rammetillatelse, dette punkt 
blir tatt med i reguleringsbestemmelsene.
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8. Vurdering barn og unge
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9. Trafikale forhold
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10.  ROS analyse
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                11.     SOLDIAGRAM
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12  Byggeskikk og hensyn til nærområdene.

Som det fremgår av kommentar fra fylkesrådmannen er det viktig å fokusere på byggeskikk med 
tanke på hvilken bebyggelse som er etablert i området.

Høgevoldsveien og området rundt er preget av boliger fra forskjellige stilepoker. Nabohusene til nr.32 har 
forskjellig takform og antall etasjer. Fargene varierer fra helt mørk beis til lyse pasteller. Boligene som ligger 
ned mot gaten har typisk en eller flere garasjer i sokkeletasjen og parkering i forkant. De fleste er i 3. etasjer.

  

Den nye tremannsboligen i Høgevollsveien har et formspråk som karakteriserer tidsepoken vi er i nå. Vi har 
valgt flatt tak for at det skal være minst mulig dominerende i høyden – også av hensyn til bakenforliggende 
naboer.
Bygget er delt opp i to deler, av inngangspartiet, noe som bryter opp volumet slik at det virker mindre. Ulike 
materialer og farger forsterker også dette inntrykket. Fasadeplater er brukt som hovedmateriale. Det 
understreker det nye og moderne – og harmonerer fint sammen med trekledningen ellers på bygget (og på 
nabobygg). Generelt er boligen planlagt med kvalitetsmaterialer; fasadeplater som også dekker sokkel/kjeller 
mot gate, trekledning og piper i tegl.
De to leilighetene i front har store balkonger med uteplasser mot sør-øst. Den øverste leiligheten har terrasse 
med en liten hage mot sør-vest, samt utgang mot nord-øst fra soverom. Det er også et felles gårdsrom 
(kombinert med inngangsparti) som ligger mot sør, hvor det vil være lunt og solrikt.
Parkeringskjeller ligger på gateplan. Her er det handikap-parkering, samt to p-plasser for gjester utvendig. 
Inngang til trapp og heis både fra p-kjeller og 1.etg. 

På neste side vises den nye tre mannsboligen visualisert inn i en fotomontasje med tanke på plasse-
ring og høyde
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 13. Fotomontasje/fjernvirkning
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14. Utomhusplan
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 6.  Bildet viser planområdet i midten,  med naboeiendommer.

Siden forliggende bebyggelse har en mønehøyde på KT 55.25 (bolig til venstre) og KT 57.33 (bolig 
til høyre).

Maks mønehøyde for den nye tremannsboligen skal ikke overskride KT 56. Ovenfor liggende 
bebyggelse har en mønehøyde på 61.32.

Som det fremgår av foto, ( se og snitt tegning side 10) heller tomten så mye mot sør/øst at det nye  
bygget på ingen måte vil virke ruvende i landskapet.

På de neste sidene følger tegninger over det nye bygget, som viser utforming med plan, fasader og 
snitt:
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 32 BNR 768
          HØGEVOLLSVEIEN 32 EIGERSUND KOMMUNE

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

        Området reguleres til følgende formål

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr 2)

Boligbebyggelse

2. SAMFREDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
( PBL § 12-5 nr 2)

Kjøreveg

Gangveg/gangareal

Annen veggrunn, teknisk anlegg

Parkeringsplasser

3. GRØNNSTRUKTUR

Grønnstruktur

                      § 0 FELLESBESTEMMELSER

Tomten er vist med eiendomsgrense, byggegrense.

Bygningene skal plasseres innenfor angitte byggebegrensning

For tre mannsboligen skal parkering foretas i kjelleretasjen hvor det 
er etablert 3 parkeringsplasser. Disse parkeringsplasser skal kun 
benyttes av beboere i tre mannsboligen.
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Det skal etableres 1.5 parkeringsplass pr boenhet, hvor den ene skal 
etableres i kjelleretasjen.
I front av bygget skal det etableres 2 stk parkeringsplasser som skal 
være felles for tremannsboligen.

Parkering av sykler skal foretas i parkeringskjeller.

Tre mannsboligen skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Avkjørselen/veg og gjesteparkering skal være felles for tre 
mannsboligen.

Fremføring av strøm med mer skal være via jordkabel.

For boenheter som ligger i gul sone gjenført støyberegning skal 
utredning foreligge ved søknad om rammetillatelse.

§ 1.0  BEBYGGELSE OG ANLEGG
a) I byggeområdet skal det etableres en tre mannsbolig.
b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggebegrensning.
c) Tre mannsboligen skal oppføres i 3 etasjer ink 

parkeringskjeller.
d) Tre mannsboligen skal etableres innenfor følgende kotehøyder. 

Topp garasje/kjeller KT 45.50m Topp møne skal ikke 
overskride KT 56.0m

e) Totalt BYA skal ikke overskride 310m2.
f) Taket til tre mannsboligen skal etableres med flatt tak.

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

§ 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.
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§ 2 .0  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK         
           INNFRASTRUKTUR
§ 2.1   Kjøreveg
   a)     Kjøreveg/avkjørsel skal benyttes som adkomstvei til 
           tre mannsboligene.
   b)    Vegbredden for adkomstveien skal ha en bredde på min 4.5m
  

          § 2.2  Gangveg/gangareal
a)    Gangveg/gangareal skal benyttes til adkomst fra stikkveg til tre 

mannsboligen.

          § 2.3   Annen veggrunn teknisk anlegg.
a)    I området for annen veggrunn teknisk anlegg skal det etableres 

   kantsein i det området som avgrenses til kjøreveg.
   Indre område fra kantstein og inn som ikke avgrenses til veg 
   kan bekles med belegningstein eller kan jord etableres og 
   deretter sås i.

b)    Det skal ikke gis brukstillatelse til de nye boforholdene før
   Punkt 2.3 a) er opparbeidet.

§3 .0   GRØNNSTRUKTUR
a)     Området for grønnstruktur gjenført plankartet skal være

    felles og vedlikeholdes av tre mannsboligen.  
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.12.2012
Arkiv: :GBR-39/9, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1087
Journalpostløpenr.:
12/32026

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

Miljøavdelingen
Seksjon vei og utemiljø
June Mong
Rådgiver utemiljø
51 46 83 23
june.mong@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
008/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Høring: Treningsapparater gnr. 39 bnr. 9 - Vannbassengan
  

Sammendrag:
Kommunen har mottatt en søknad fra Dalane Friluftsråd om tillatelse til å oppføre en 
naturfitnessbane i Vannbassengan, gnr 39, bnr 9. Eier av området er Egersund 
Treplantningsselskap. Banen vil bli plassert på en oppgruset plass nær friluftsbygget på 
Låvaberget (se kart), ved "Nordsjøen". Området vil være ca 300 m2, tilpasset terrenget.

Dalane Friluftsråd har utarbeidet egen avtale med Egersund Treplantningsselskap, som 
sikrer tilsyn, vedlikehold og eventuell fjerning dersom banens funksjon ikke er 
hensiktsmessig lenger.

Naturfitnessbanen vil ha delvis universell utforming. Det innebærer at det vil være tilgang til 
apparatene, men apparatene er ikke spesielt tilrettelagt.

Saksgang:
I reguleringsbestemmelsene for det aktuelle området: "Reguleringsplan for Årstadtjødne -
Vannbassengene m.m" §14 Friluftsområde er det gitt følgende bestemmelser:

"Friluftsområdet skal opparbeides og behandles etter forslag utarbeidet av grunneierne. 
Planene skal godkjennes av Park- og friluftsnemnda..." Det aktuelle arealet er regulert til 
friluftsområde.

Da park- og friluftsnemnda ikke lenger eksisterer er det naturlig at planteknisk utvalg (PTU) 
gir sin vurdering av saken før den formelt søkes godkjent av plan og bygningslovens 
bestemmelser.

Rådmannens forslag til vedtak 17.12.2012:
Planteknisk Utvalg (PTU) har gjennomgått søknaden og vurdert at naturfitnessbanen ikke vil 
være til hinder for allmennhetens bruk av området. Naturfitnessbanen vil tvert imot være et 
tilretteleggingstiltak slik at flere brukergrupper vil benytte seg av friluftsområdet, i tillegg vil 
bruksverdien på stedet få et bredere spekter for brukerne med en naturfitnessbane.

PTU kan derfor godkjenne at Dalane Friluftsråd anlegger den beskrevne naturfitnessbanen 
ved "Nordsjøen" i Vannbassengan.
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Planteknisk Utvalg forutsetter at Friluftsrådet og Egersund Treplantningsselskap står 
ansvarlig for alle kostnader knyttet til opparbeiding, drift og vedlikehold av 
treningsapparatene og området rundt.

Tiltaket må søkes godkjent etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I de senere år har det blitt mer og mer populært å trene utendørs. Friluftsliv og naturkontakt 
gir god folkehelse, og det oppfordres fra flere hold å bruke naturen som treningsarena
fremfor å trene inne på treningsstudio.

Det er allerede mange idrettsklubber, "treningsgjenger" og mosjonister som bruker området, 
så en naturfitnessbane vil komme flere brukergrupper tilgode på et veldig naturlig sted.

I tillegg er det flere pensjonistgjenger og mødre som bruker området til tur/trilletur. For denne 
brukergruppen vil dette være et veldig godt tilbud for styrketrening kombinert med tur.

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandler mener at dette er et positivt tiltak for folkehelsen og et etterlengtet
treningstilbud i kommunen.

Avtalen som er inngått mellom Dalane Friluftsråd og Egersund Treplantningsselskap er 
ryddig og oversiktelig, med klar fordeling av ansvar. Det er ingen tvil om at Naturfitnessbanen 
vil bli bygget og vedlikeholdt på en hensiktsmessig og sikker måte.

Naturfitnessbanen vil kommer mange brukergrupper tilgode.

Universell utforming:
Det vil være mulig for rullestolbrukere å komme til apparatene, men apparatene er ikke 
spesielt tilrettelagt for folk med funksjonshemminger. Allikevel vil noen av apparatene naturlig 
være brukende for folk med funksjonshemminger.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk Utvalg har gjennomgått søknaden og vurdert at naturfitnessbanen vil være i strid 
med reguleringsbestemmelsene for området, og kan derfor ikke godkjenne søknaden.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
228824 Bilder av apparatene
228823 Situasjonskart
228823 Situasjonskart
258550 vedlikeholdsavtale.pdf
258893 plassering av naturfitnessbanen.pdf
258894 bilder av apparatene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.05.2012 Tveit Natur
Søknad om tiltak uten ansvarsrett oppsetting 
treningsapparater gnr. 39 bnr. 9

2 U 01.06.2012 Tveit Natur
Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett oppsetting treningsapparater gnr. 39 
bnr. 9

3 U 14.11.2012 Tveit Natur
Retur uten behandling - Treningsapparater gnr. 
39 bnr. 9 - Vannbassengan

Parter i saken:
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Figur 1 Kart EOK 

Her skal Dalane friluftsråd og Egersund skog- og treplantingsselskap bygge en 
naturfitnessbane. 

Banen skal bygges med “treningsapparater” på forskjellige stasjoner. 

 

Det skal brukes mest mulig naturlige materialer og apparatene må være slik at de 
tåler å stå ute hele året. 

 

Plassering av apparatene vil bli tilpasset terrenget. 

Arbeidet vil bli igangsatt så snart tillatelse foreligger fra Eigersund kommune. 
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Naturfitnes bane i 

Vannbassengan 

Naturfitnes bane i Bildsø Skov og Strand, Slagelse. 

 

  

Side 293 av 453



Knebøy 

3 stk apparater 

En med høyde 115 og to med høyde 125 

 

 
Førings stang inne i røret 
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Situps, rygg heving benk 

6 stk benker, samme høyde 
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Armhevning/-strekk 

En rekke + en ekstra rekke på mellomhøyde 
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Step up 

Tre benker med litt variasjon av høyde 
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Klatring 

Tre stk klatrebjelker montert på stativ med varierende høyde over bakken, ca 220, 210 og 200 

Monteres med treskruer. 

 

Størrelse på klatrebjelken 711mm x 222mm. 
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Andre 

Info skilt, benk og ett apparat som jeg ikke har definert 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2012
Arkiv: :GBR-5/142, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/976
Journalpostløpenr.:
12/29750

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
009/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 
bnr. 142 - Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust
  

Sammendrag:
Petter E- Seglem søkte den 23.04.12, på vegne av Kristian Kvassheim og Morten Møller, om 
dispensasjon for oppføring av båtfortøyningsanlegg/pir på eiendommen gnr. 5 bnr. 142. 
Anlegget er på ca 12 m² og strekker seg ca. 9 meter ut i området vist som spesialområde-
friluftsområde i sjø i gjeldende reguleringsplan. 
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader. 

Avklaring om eiendomsforhold. 
Gnr. 5 bnr. 142 som bryggen/pir ønskes oppført på er eid av Jan Noralf Myklebust. 
Tiltakshaver Morten Møller er eier av fritidsbolig oppført i 2011 på naboeiendom gnr. 5 bnr. 
221. Tiltakshaver Kristian Kvassheim er eier av fritidsbolig oppført i 2008 på eiendommen 
gnr. 5 bnr. 220. 
Det foreligger avtale mellom Jan Noralf Myklebust og tiltakshavere som gir dem rett til å 
fortøye båt på hans eiendom. Dette er bekreftet i erklæring fra Jan Noralf Myklebust datert 
20.11.12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå saken eller anbefale dispensasjon. Dersom det anbefales 
dispensasjon oversendes saken til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune 
for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Kristian Kvassheim og Morten Møller om 
oppføring av båtfortøyningsanlegg/pir/brygge på eiendommen gnr. 5 bnr. 142, og finner at 
det ikke kan anbefales dispensasjon som omsøkt, jfr. Plan- og bygningslovens § 19-2. 
Dette da dispensasjonen vil vesentlig tilsidesette hensynet bak reguleringsformålet –
spesialområde, friluftsområde i sjø i reguleringsplan for BF8- Myklebust fnr. 5 bnr. 28 m.fl. 

Søknaden avslås. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 21-4 og reguleringsplan
for BF8- Myklebust gnr. 5 bnr. 28 m.fl.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
Gjeldende plangrunnlag er reguleringsplan for BF 8- Myklebust gnr. 5 bnr. 28 m.fl., vedtatt av 
kommunestyret den 08.09.03. Området er regulert til spesialområde – friluftsområde i sjø og 
felles grøntområde. 

Aktuelle bestemmelser: 
§ 7.1- bestemmelser for friluftsområde i sjø
Arealet kan ikke bebygges eller på annen måte tas i bruk til formål som ikke samsvarer med 
reguleringsplanen. Det tillates ikke lagt ut flytebrygger eller lignende, kun enkle 
fortøyningsanordninger. 

§ 8.1 Bestemmelse for felles grøntområde
Arealet kan ikke bebygges eller på annen måte tas i bruk til formål som ikke samsvarer med 
reguleringsplanen. På arealet kan det imidlertid etableres en punpestasjon på max. 10 m² 
forutsatt at § 7.4 er oppfylt. 

Ansvarlig søker Peter E. Seglem begrunner dispensasjonssøknad i skriv datert 09.06.12:

Saksbehandlers vurderinger:
Det søkes om oppføring av et ”fortøyningsanlegg”(brygge/pir) på 12 m² ca 9 meter ut i sjøen 
et område som i følge reguleringsplanen ikke skal bebygges. Området er vist som 
spesialområde – friluftsområde i sjø og tilhørende bestemmelser setter klare restriksjoner for 
bruken av området. Det tillates ikke bryggelignende tiltak i området, kun enkle 
fortøyningsanordninger. Omsøkt tiltak beskrives som et enkelt fortøyningsanlegg men det 
fremstår som en permanent konstruksjon som oppføres i strid med formålet i 
reguleringsplanen.  

Adgangen til å dispensere fra reguleringsplan følger av plan- og bygningslovens § 19-2. Det 
fremgår her at det ikke kan gis dispensasjon dersom tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet 
bak bestemmelsen det dispenseres fra. I tillegg må fordelene med dispensasjonen være klart 
større enn ulempene. En gjør oppmerksom på at det er en nasjonal målsetning at det ikke 
gis dispensasjoner i strandsonen (100-meters beltet). Denne målsetningen vil også gjøre seg 
gjeldende i områder som er regulert til fritidsbebyggelse. 
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Brygger og lignende i strandsonen er et omstridt tema og reguleringsplaner vil vanligvis 
nøyaktig vise hvor slike tiltak kan finne sted. Dette er også tilfellet i gjeldende reguleringsplan 
hvor eksisterende bebyggelse og brygger som inngår i planen er vist på plankartet. Gjennom 
reguleringsbestemmelsene er hensynet til bygningens utforming ivaretatt i henhold til 
føringene som ligger i kommunes retningslinjer om planlegging og bygging i strandsonen. 

Utforming og plassering av bryggen/pir vil ha betydning for hele planområdet. En bør derfor 
unngå dispensasjoner både av hensyn til presedensvirkning, men også i forhold til estetiske
kvaliteter. Plassering av omsøkt brygge/pir i den naturlige bukten mellom naust/fritidsbolig på 
eiendom gnr. 5 bnr. 144 og gnr. 5 bnr. 141, vil tette igjen rommet mellom bygningene og den 
åpne strandsonen. 
Hensikten med området vist som friluftsområde i sjø og felles grøntområdel på land er at det 
skal være rom mellom bygningen og at det ikke skal iverksettes tiltak som kan ha en 
privatiserende effekt på området. 

Omsøkt tiltaket virker i seg selv beskjedent og nødvendig ut i fra tiltakshavers behov og 
områdets beskaffenhet, men tiltaket må ses i en større sammenheng ut ifra at dette er 
generelle behov som kan påberopes av flere. En dispensasjon fra reguleringsplanen vil 
skape forventinger til planområdet om at et behov for brygge i seg selv vil være grunn nok til 
å dispensere fra planen. Dette taler for at behovet heller bør være løst gjennom en 
reguleringsprosess.  

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at inngrep i sjø eller på land forutsetter undersøkelser 
og tillatelse fra arkeologisk myndighet (Rogaland Fylkeskommune og Stavanger 
Sjøfartsmuseum)

Fordelene med dispensasjonen er etter dette ikke klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon. Søknaden avslås.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden og funnet å kunne anbefale dispensasjon som 
omsøkt da tiltaket ikke i vesentlig grad vil tilsidesette hensynet til formålet i 
reguleringsplanen, spesialområde – friluftsområde i sjø. 

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da 




Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2. 

Saken oversender Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland før endelig 
vedtak kan fattes. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
234962 Søknad om dispensasjon - fortøyningsanlegg gnr. 5 bnr. 142, Myklebust

226502
Ett-trinns søknadsbehandling - båtfortøyningsanlegg gnr. 5 bnr. 142 - Kristian 
Kvassheim og Morten Møller, Myklebust

226504 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
226509 Illustrasjonsfoto
226508 Situasjonskart
226510 Tegning
254798 Reguleringsplan for BF8- Myklebust gnr. 5 bnr. 28 m.fl..pdf
254799 Reguleringsplanbestemmelser BF8- Myklebust gnr. 5 bnr. 28 m.fl..pdf
255115 Vedrørende eiendomsforhold gnr. 5 bnr. 142 - brygge

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.03.2012 Petter E. Seglem
Ett-trinns søknadsbehandling -
båtfortøyningsanlegg gnr. 5 bnr. 142 - Kristian 
Kvassheim og Morten Møller, Myklebust

2 U 04.06.2012 Petter E. Seglem

Foreløpig svar - søknad om dispensasjon /Ett-
trinns søknadsbehandling - båtfortøyningsanlegg 
gnr. 5 bnr. 142 - Kristian Kvassheim og Morten 
Møller, Myklebust

3 I 09.06.2012 Petter E. Seglem
Søknad om dispensasjon - fortøyningsanlegg 
gnr. 5 bnr. 142, Myklebust

6 I 21.11.2012 Petter E. Seglem
Vedrørende eiendomsforhold gnr. 5 bnr. 142 -
brygge

5 U 21.11.2012 Petter E. Seglem
Vedrørende eiendomsforhold gnr. 5 bnr. 142-
brygge

Parter i saken:
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Jan Noralf Myklebust Ytstebrødveien 267 4374 EGERSUND

TIL Kristian Kvassheim Humlestadgaten 26 4379 EGERSUND
Morten Møller Ytre Eiganesveien 9 4022 STAVANGER

SØK Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.12.2012
Arkiv: :GBR-5/17, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2135
Journalpostløpenr.:
12/32185

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
010/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Dispensasjon - Parkeringsplass - gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 
Berentsen, Stie
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 12.12.11 søkt om dispensasjon fra formål i reguleringsplan for 
opparbeidelse av parkeringsplass til fritidsbolig på areal regulert til jordbruksområde på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 17. Søknaden omfatter også bruksendring av eksisterende 
landbruksveg til kjøreveg for bil frem til og med parkeringsarealet.
Det foreligger merknader i skriv av 03.01.12 fra Johannes Dubland, eier av gnr. 5 bnr. 73.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom det anbefales 
dispensasjon blir vedtaket sendt på uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune før vedtak om tillatelse kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 21.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra regulert jordbruksområde til 
parkeringsplass for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 17, og har funnet at søknaden må 
avslås.

Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til regulert jordbruksareal blir 
vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen er egnet til å skape presedens for videre inngrep i 
jordbruksarealet da det ligger flere fritidsboliger i planområdet som får en berettiget 
forventning om at også de kan parkere på annen måte enn vist i reguleringsplanen. 
Videre vil dispensasjonen føre til en utflyting av området avsatt til fritidsboligformål. Dette vil 
medføre ytterligere press og belastning på jorbruksområdet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for Stie.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak i møte den 20.09.11 som sak M-158/11

1) Miljøutvalget finner ikke at det er grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt. Dette med 
bakgrunn i de forhold som plan- og bygningslovens § 19 fastsetter at må være til stede for 
at det skal kunne gis dispensasjon.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19.

2) Vei og parkeringsplasser er ulovlig opparbeidet, da de er opparbeidet før søknad er sendt 
til kommunen og kommunen har gitt tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 
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§ 20-1. Tiltaket er også i strid med gjeldende reguleringsformål.

Det varsles med dette om at det vurderes å ilegge overtredelsesgebyr i henhold 
til plan og bygningslovens § 38-2 på kr 10.000,-. 
Tiltakshaver gis 3 uker til å komme med eventuelle merknader.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-1. 

3) Da vei og parkeringsplasser er opparbeidet i strid med plan- og bygningsloven og 
gjeldende reguleringsplan, pålegges tiltakshaver senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger, å tilbakeføre arealet til slik det var før opparbeidelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

4) Dersom ulovlig opparbeidet vei og parkeringsplasser ikke blir fjernet og tilbakeført til slik 
det var opprinnelig, i henhold til ovenfor pkt. 3, pålegges eier av eiendommen gnr. 5, bnr. 
17 en løpende tvangsmulkt stor kr. 150,- pr. dag dersom frist satt i pkt. 3 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-3.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte den 17.01.12 som sak PTU-012/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert Bernt Berentsens anmodning i skriv datert 
26.11.11 om utsettelse av frist for tilbakeføring av parkeringsplass/snuplass, men 
finner ikke grunnlag for å utsette fristen satt i miljøutvalgets vedtak av 20.09.12 om 
pålegg om retting.

Arbeidet med tilbakeføringen fremstår ikke som særlig krevende, og selv om 
Berentsen ikke skulle få en fordel av å ha parkeringsplassen liggende frem til 
01.08.11, kan en ikke tillegge dette nevneverdig vekt. Fristen som ble satt at 
miljøutvalget anses å være tilstrekkelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Stie, vedtatt av kommunestyret 12.05.03.
Omsøkt areal er i planen regulert til landbruksområde – område for jord- og skogbruk.

Den asfalterte landbruksvegen og parkeringsplassen ved hyttene ble i tråd med 
miljøutvalgets vedtak fjernet den 27. januar 2012.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det i skriv 10.12.11 anført følgende:
Den 20.10.10 søkte undertegnede på vegne av Bernt Berentsen dispensasjon fra reguleringsplanen, 
dette vedr. endring av adkomst og parkering. I miljøstyrets behandling den 20.09.11 ble søknaden 
avslått, videre at både opparbeidet vei og parkering måtte tilbakeføres slik det var før opparbeidelsen

I ettertid har kommunens landbruksavdeling bekreftet at dette er en godkjent landbruksvei, jfr. skriv 
datert 07.11.11.

Med dette til grunn søker vi herved på ny om tillatelse til å benytte eksisterende landbruksvei, første 
del som kjøreadkomst, og nederste del som gangadkomst. Berentsen vil etterkomme kravet om å 
fjerne den asfalterte parkeringen nede ved fritidsboligen. Som alternativ ønskes parkering flyttet til 
svingen et stykke innpå landbruksveien, jfr. vedlagt kartutsnitt.

Begrunnelsen er supplert i skriv av 27.09.12 med følgende punkter:
 Adkomst/ parkering som jeg har søkt om vil bedre trafikksikringen i område, og langs 

kommunens vei. Jeg begrunner dette med at for å komme inn på den tilsøkte parkeringsplass, 
er det en 90 graders venstre sving. Den kan bare gjøres med minimal fart. Hastigheten forbi 
de 2 bolighusene på høyre side, vil bli begrenset til ca. 1-2 km/t.
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 Det vil bli mindre bruk/ belastning av kommunens vei ned til kommunebryggen, da den tilsøkte 
avkjøring og parkeringsplass ligger ikke mer enn 30 m fra avkjørselen fra hovedveien.

 Det vil bli mindre sjenanse for naboer nedforbi avkjørselen, og ingen trafikk forbi Dublands 
eiendom.

 Søknaden vedrører ingen inngrep på landbruksområde. Avkjørselsveien er allerede godkjent 
som landbruksvei.

 Ved nærmere ettertanke var det ikke optimalt å anlegge parkeringen for min fritidsbolig i 
gårdsrommet til Harald Berentsen. Det er relativt stort trafikk der – på det som er et lite 
område. Reversering og snuplass er allerede vanskelig der man kommer ut i en uoversiktlig 
bratt bakke.

Eier av naboeiendommen gnr. 5 bnr. 73, Johannes Dubland, har i skriv av 03.01.12 kommet 
med følgende merknad til søknaden:
Adkomsten til Stie er en trafikkfelle. Dette på grunn av alle trærne som er plantet av fam. Berentsen på 
kommunens eiendom gnr. 5 bnr. 119. Veien er smal og uoversiktlig. Videre er det ingen snuplasser i 
strøket, og trafikk som går til eiendommen gnr. 5 bnr. 17 må bruke gårdsrommet til Hans Georg 
Myklebust (gnr. 5 bnr. 75) og vår eiendom gnr. 5 bnr. 73. Det er mange barn i strøket som kan bli 
skadelidende.

Vi antar trafikale forhold er vurdert da reguleringsplanen ble utarbeidet, og en dispensasjon vil ikke 
ivareta disse hensynene.
Vi mener i alle tilfelle at alle avkjørslene på eiendommen må samkjøres slik at omgivelsene ikke blir 
skadelidende.

Til dette har ansvarlig søker kommentert i skriv av 14.01.12:
Min kommentar til Dublands merknad er at dersom dispensasjonssøknaden imøtekommes, vil dette 
nødvendigvis medføre mindre trafikk foran Dublands eiendom, noe man skulle tro heller vil være til 
gunst.

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 jordbruksformålet blir vesentlig tilsidesatt.

Byggesakssjefen ga den 08.06.05 (sak 205/05) rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig 
og båthus på gnr. 5, bnr. 17 på Stie. Det ble stilt diverse vilkår i forbindelse med 
godkjenningen, blant annet at parkeringsplass og avkjørsler til eiendommen skal 
opparbeides i henhold til reguleringsplan før byggearbeidet kan igangsettes. 

I Byggesakssjefens vurderinger i forbindelse med vedtaket av 08.06.05 (sak 205/05) fremgår
det blant annet følgende: ”Det er innkommet flere nabomerknader angående 
parkeringsplasser og utbedring av innkjørsler til eiendommen. I brev av 14.05.05, fra 
ansvarlig søker, blir det blant annet opplyst at det skal opparbeides parkeringsplasser i 
henhold til reguleringsplan, dvs. 4 plasser ved Stie 8. Når det gjelder avkjørsler forutsettes 
det at også disse opparbeides i henhold til gjeldende reguleringsplan”

Hensynet til landbruksformål synes å ha blitt særlig vektlagt i reguleringsprosessen da 
parkeringsplass er vist i tilknytning til eksisterende boliger og adkomsten til hyttene skal være 
gangsti over jordbruksareal. Dette ble også lagt til grunn og forutsatt i tillatelsen til oppføring 
av fritidsbolig.

Det ligger i dag landbruksveg frem til det arealet som ønsket opparbeidet til parkeringsplass.
Søknaden omfatter også bruksendring av denne vegen fra landbruksveg til kjøreveg for bil.
Til sammen vil tapet av landbruksareal utgjøre ca. 70 m². Dette er riktignok ikke et stort tap 
samtidig som tiltaket er plassert slik at tapet av produktiv jord begrenses. Som det fremgår 
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av landbrukssjefens vurdering er heller ikke det omsøkte arealet av særlig verdi som 
landbruksareal.

Det kan imidlertid ikke legges avgjørende vekt på at tiltaket er av begrenset omfang samt at 
det aktuelle området isolert sett ikke har særlig verdi som landbruksareal.

Den anførte begrunnelsen for dispensasjon synes å være av så generell karakter at den vil 
være egnet til å skape presedens for de andre fritidsboligene i planområdet. En vil altså 
legge til rette for ytterligere omdisponering av jordbruksarealet på en stykkevis måte som 
virker lite hensiktsmessig for den langsiktige arealstyringen.
Dersom det skulle være ønskelig å legge til rette for parkering på annen måte enn vist i 
gjeldende reguleringsplan, bør dette gjøres gjennom en reguleringsendring.
En eventuell dispensasjon vil trolig også skape forventning til godkjenning av lignende tilfeller 
i andre reguleringsplaner, blant annet Vaksvik, der en ønsker å få parkering nærmere hytter, 
gjerne ved omdisponering av landbruksveger.
Rådmannen vil bemerke at en har erfart at det er problematisk når reguleringsplaner legger 
opp til felles parkering med gangsti frem til fritidsboliger. Dersom det gis dispensasjoner til 
dette, vil følgelig slike forutsetninger undermineres.

Dispensasjonen vil også endre den overordede karakteren av planområdet da en i 
reguleringsplanen har forutsatt at adkomsten til hytteområdet skjer i øst, mens man nå i 
større grad vil ta i bruk området i vest. Denne endringen vil være med å uthule arealene 
avsatt til jordbruk samtidig som fritidsboligformålet flyter utover i forhold til det konsentrerte 
og samlede arealet i reguleringsplanen.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det regulerte formålet.

Skulle planteknisk utvalg finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad tilsidesetter 
hensynene bak det regulerte formålet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er viktig å merke 
seg at det ikke er nok med overvekt av fordeler – fordelene må være klart større enn 
ulempene.

Søker og tiltakshaver begrunner søknaden sin i hovedsak med at dispensasjonen vil 
medføre en bedre trafikkavvikling.
En kan ikke se at det er tilfelle i denne saken.
Det kan neppe tillegges vekt at kommunal vei blir mindre belastet, og det synes å være lite 
heldig at dispensasjonen medfører en såpass kronglete inn- og utkjørsel. 
Rådmannen er enig med Dubland som mener det er en fordel om adkomsten til eiendommen 
i størst mulig grad samkjøres. Dispensasjonen vil medføre at eiendommen får tre adkomster 
som kan føre til en uoversiktlig trafikkavvikling.

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen ikke er klart større enn 
ulempene. 

Vedrørende jordloven:
Jordlovens § 9 inneholder et generelt forbud mot å nytte dyrka eller dyrkbar jord til formål 
som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. En kan bare i særlige tilfeller gi dispensasjon 
dersom det etter en samlet vurdering av forholdene finner at jordbruksinteressene bør vike. 
Begrepet ” jordbruksproduksjon ” dekker all planteproduksjon i jord- og hagebruk der jorda 
blir brukt som vekstmedium, for eksempel til produksjon av mat / matråvare, fôr samt 
hagebruksvekster. Begrepet omfatter videre bygninger som direkte er knyttet til driften av 
eiendommen, samt våningshuset. Nødvendige gårdsveier og driftsveier dekkes også av 
begrepet.
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Det foreligger allerede en jordbruksvei som nå også søkes brukt som kjørevei for bil. All den 
tid veien er godkjent som landbruksvei innebærer det at man ikke har anledning til å nytte 
veien med kjøreinnretninger som ikke er nødvendige for drift av det interesserte 
jordbruksareal. I denne saken vil det således være snakk om en bruksendring av veien, noe 
som ikke kan behandles etter jordloven med tilhørende forskrifter.

Når det så gjelder søkers ønske om å opparbeide en parkeringsplass som vist på vedlagte 
kopi av situasjonskart så må det dispenseres fra bestemmelsen i jordlovens § 9. 
Saksbehandler har tidligere befart det aktuelle areal i samband med vurdering av søknad om 
bygging av landbruksveien, og arealet kan ikke sies å ha særlig verdi som landbruksareal. 
Saksbehandler kan heller ikke se at det aktuelle areal ( om lag 70 kvadratmeter ) har 
kvaliteter som kommer i konflikt med naturmangfoldslovens bestemmelser. 

En vurderer således saken slik at det kan gis tillatelse til omdisponering etter jordlovens § 9.
Det synes likevel ikke hensiktsmessig å fatte vedtak etter jordloven før det er avklart hvorvidt 
det kan gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Vurdering etter naturmangfoldsloven §§ 8 – 12:
§ 8 – kunnskapsgrunnlaget
Arealet er vurdert ved befaring. Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget som 
tilfredsstillende. Området fremstår ikke med særlig grad av artsrikdom og innehar heller ikke 
kvaliteter som gir grunnlag for å kreve noen detaljert kartlegging.

§ 9 – føre – var – prinsippet
Opparbeidelse av parkeringsplass på inntil 70 m2 vil etter saksbehandlers oppfatning ikke 
medføre vesentlig skade på naturmangfoldet.

§ 10 – økosystemtilnærming og samlet vurdering.
Alle tiltak vil virke inn på et økosystem, men det er i dette tilfelle ikke påregnelig med tap av 
spesielle verdier, verken tiltaket isolert eller som bidrag til en samlet belastning

§ 11 – kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det er saksbehandlers vurdering at tiltaket ikke medfører miljøforringelse av særlig vekt.

§ 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Ikke aktuelt 

Det konkluderes med at tiltaket ikke i er i konflikt med lovens formål og bestemmelser for 
øvrig.

Konklusjon:
Vilkårene for å gi tillatelse etter § 9 i jordloven synes å være tilstede, men ikke for 
dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2. Rådmannen anbefaler derfor planteknisk 
utvalg å avslå søknaden om dispensasjon.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad fra Bernt Berentsen av 10.12.11 om dispensasjon fra 
regulert jordbruksareal til parkering for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 17, og har 
funnet å kunne anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 og jordlovens § 
9.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet til regulert jordbruksareal ikke blir 
vesentlig tilsidesatt da ………

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da …….

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
259424 Planbestemmelser
259423 Plankart
246629 Søknad om dispensasjon vedr. adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17 - Stie
208981 Nabomerknad gnr. 5 bnr. 17  - Bernt Berentsen
208218 Nabomerknad til søknad om dispensasjon vedr. adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17
204627 Søknad om dispensasjon vedr. adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17, Stie
204628 Situasjonskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.08.2009
Torunn og Johannes 
Dubland

Biltrafikk og parkering på privat område samt 
trafikksikkerhet, gnr. 5 bnr. 17 - Stie

2 U 30.04.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende oppføring av rorbu/båthus - Gnr. 5, 
bnr. 17, Stie

4 I 28.05.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Anmodning om ferdigattest - rorbu/båthus gnr. 5 
bnr. 17, Stie

3 I 01.06.2010 Petter E. Seglem
Kontrollerklæring - rorbu/båthus, gnr. 5 bnr. 17, 
Stie

5 U 10.06.2010 Bernt Berentsen Vedrørende opparbeidelse av parkeringsplasser

6 U 29.07.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende anmodning om ferdigattest gnr. 5 
bnr. 17, Stie

7 U 23.08.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende oppføring av rorbu/båthus og 
anmodning om ferdigattest - Gnr. 5 bnr. 17

9 U 14.09.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Forslag til referat fra møte 09.09.10 vedrørende 
rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, 
Stie

10 U 17.09.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Diverse forhold vedrørende rorbu/båthus oppført 
på gnr. 5 bnr. 17 - Stie

11 U 06.10.2010 Bernt Berentsen Utsettelse av frist for tilbakemelding

12 I 20.10.2010 Petter E. Seglem
Søknad om dispensasjon til adkomst/parkering 
gnr. 5 bnr. 17
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13 I 01.11.2010 Johannes Dubland
Nabomerknad til søknad om dispensasjon -
rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie

14 I 03.11.2010 Petter E. Seglem
Kommentar til nabovarsel - rorbu/båthus gnr. 5 
bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie

15 I 04.11.2010 Tore Myklebust
Angående søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering ved gnr. 5 bnr. 17, Stie

17 I 18.11.2010 Petter E. Seglem Kommentar til nabovarsel gnr.5 bnr.17, Stie

16 U 24.11.2010 Petter E. Seglem
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon ifm. 
oppføring av rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie

18 U 09.12.2010 Petter E. Seglem
Vedrørende søknad om dispensasjon gnr. 5 bnr. 
17

20 I 14.12.2010 Petter Egil Seglem
Vedrørende søknad om dispensasjon / ansvarlig 
søker gnr. 5 bnr. 17

21 U 15.12.2010 Petter Egil Seglem
Vedrørende søknad om dispensasjon / ansvarlig 
søker gnr. 5 bnr. 17

22 U 17.12.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Vedrørende søknad om dispensasjon gnr. 5 bnr. 
17

23 I 21.12.2010
Byggservice Egersund 
A/S

Avklaring vedrørende ansvarsforhold gnr. 5 bnr. 
17

19 U 05.01.2011 Bernt Berentsen
Midlertidig brukstillatelse - Rorbu/båthus - gnr. 5 
bnr. 17

24 U 20.01.2011 Petter E. Seglem
Innkalling til tilsyn - Rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

25 U 14.02.2011 Petter E. Seglem
Referat tilsyn - Petter E. Seglem - Rorbu/båthus 
gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, Stie

27 U 07.07.2011 Bernt Berentsen
Forlenget midlertidig brukstillatelse -
Rorbu/båthus - gnr. 5 bnr. 17

28 U 22.08.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S; 
Bernt Berentsen

Varsel/informasjon om befaring

29 U 26.08.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S; 
Bernt Berentsen

Vedr. varsel/informasjon om befarig - befaring 
utgår

30 U 12.09.2011

Torunn og Johannes 
Dubland; 
Tore Myklebust; 
Hans Georg Myklebust; 
Byggservice Egersund 
A/S; 
Bernt Berentsen

Varsel/informasjon om befaring

31 U 16.10.2011
Byggservice Egersund 
A/S

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - Søknad 
om dispensasjon for opparbeidelse av veg/p-
plasser til fritidsbolig/båthus, gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

32 X 04.11.2011 Johan Norum Veisak gnr. 5 bnr. 17  - Stie
33 I 04.11.2011 Bernt Berentsen Veisak, gnr. 5 bnr. 17  - Stie
34 N 08.11.2011 Johan Norum Vedrørende tillatelse til landbruksvei gnr. 5 bnr. 
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17  - Stie

35 U 16.11.2011 Bernt Berentsen
Overtredelsesgebyr - Opparbeidet veg og 
parkeringsplass -  gnr. 5 bnr. 17 - Bernt 
Berentsen, Stie

36 X 16.11.2011
Tillatelse til bygging av landbruksvei gnr. 5 bnr. 
17

37 U 21.11.2011 Bernt Berentsen
Vedr. veisak  gnr. 5 bnr. 17 - Bernt Berentsen, 
Stie

38 I 26.11.2011 Bernt Berentsen Veisak gnr. 5 bnr. 17

39 I 10.12.2011 Petter E Seglem
Søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17, Stie

40 U 14.12.2011 Petter E. Seglem
Foreløpig svar - Vedrørende søknad om 
dispensasjon - gbr 5/17

42 I 20.12.2011 Petter E. Seglem
Gjenpart av nabovarsel - vedr. parkering, endring 
til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 17, Stie

43 I 03.01.2012 Johannes Dubland
Nabomerknad til søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17

44 I 14.01.2012 Petter Egil Seglem Nabomerknad gnr. 5 bnr. 17  - Bernt Berentsen

45 U 19.01.2012 Petter E. Seglem
Oversendelse av vedtak - Anmodning om 
utsettelse av pålegg om retting - gnr. 5 bnr. 17 -
Bernt Berentsen, Stie

50 I 31.01.2012 Bernt Berentsen
Melding om fjerning av asfalt på 
snuplass/parkeringsplass - gnr. 5 bnr. 17

46 U 03.02.2012 Bernt Berentsen Svar vedr. Stie gnr. 5 bnr. 17
47 I 03.02.2012 Bernt Berentsen Vedr. Stie gnr. 5 bnr. 17
49 I 03.02.2012 Bernt Berentsen Enda mer informasjon vedr. gnr. 5 bnr. 17
48 I 03.02.2012 Bernt Berentsen Videre ang. veien gnr. 5 bnr. 17

51 I 05.03.2012 Bernt Berentsen
Vedr. oversendelse av fakturaer i sak 
rorbu/båthus gnr. 5 bnr. 17, Stie

52 U 26.03.2012 Bernt Berentsen Vedrørende dagmulkter
53 U 12.04.2012 Bernt Berentsen Vedrørende adresse

54 I 27.09.2012 Bernt Berentsen
Søknad om dispensasjon vedr. 
adkomst/parkering gnr. 5 bnr. 17 - Stie

56 X 21.12.2012 Plankart
57 X 21.12.2012 Planbestemmelser

Parter i saken:
            
TIL Bernt Berentsen berntb@bigpond.com 4370 EGERSUND

Byggservice Egersund 
A/S

Fabrikkplassen 5 4370 EGERSUND

Hans Georg Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
TIL Harald Berentsen mail@berentsens.no

Tore Myklebust Stie 3 4370 EGERSUND
Torunn og Johannes 
Dubland

Stie 5 4370 EGERSUND
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Eigersund	  Kommune	   	   	   	   	   Australia	  27.9.2012	  

Seksjon	  Byggesak	  

Via	  email.	  

	  

ATT:	  Tom	  Groesfjell	  

	  

	  

	  

BERNT	  BERENTSEN	  GNR	  5	  ,	  BNR	  17	  	  -	  	  STIE.	  

SOEKNAD	  OM	  DISPENSASJON	  VEDR.	  ADKOMST	  /	  PARKERING	  

	  

Jeg	  viser	  til	  min	  soeknad,	  og	  til	  kort	  moete	  vi	  hadde	  I	  sommer.	  

	  

Som	   jeg	   nevnte	   da,	   vil	   jeg	   gjerne	   utdype	   soeknaden	   litt,	   med	  
foelgende	   grunner,som	   jeg	   ber	   blir	   tatt	   med	   I	   din	   vurdering	   /	  
instilling.	  

• Adkomst	   /	   parkering	   som	   jeg	   har	   soekt	   om	   vil	   bedre	   trafikk	  
sikringen	   i	  omraadet,	  og	   langs	  Kommunens	  vei	   Jeg	  begrunner	  
dette	   med	   at	   for	   aa	   komme	   inn	   paa	   den	   tilsoekte	  
parkeringsplass,	   er	   det	   en	   90	   graders	   venstre	   sving.Den	   kan	  
bare	   gjoeres	   med	   minimal	   fart.	   	   Hastigheten	   forbi	   de	   2	  
bolighusene	  paa	  hoeyre	  side,	  vil	  bli	  begrenset	  til	  ca	  1-‐2	  km/t	  

• Det	  vil	  bli	  mindre	  bruk	  /	  belastning	  av	  kommunens	  vei	  ned	  til	  
kommune	   bryggen	   ,	   da	   den	   tilsoekte	   avkjoering	   og	  
parkeringsplass	  ligger	  	  ikke	  mer	  enn	  30	  M	  fra	  avkjoerselen	  fra	  
hovedveien	  

• Det	   vil	   bli	  mindre	   sjenanse	   for	   naboer	   nedforbi	   avkjoerselen,	  
og	  ingen	  trafikk	  forbi	  Dubland’s	  eiendom	  
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• Soeknaden	   vedroerer	   ingen	   inngrep	   paa	   landbruks	   omraade.	  
Avkjoersels	  veien	  er	  allerede	  godkjent	  som	  Landbruksvei	  

• Ved	   naermere	   ettertanke	   var	   det	   ikke	   optimalt	   aa	   anlegge	  
parkeringen	   for	   min	   fritidsbolig	   i	   gaardsrommet	   til	   Harald	  
Berentsen	  .	  Det	  er	  relativt	  stor	  trafikk	  der	  	  	  -‐	  	  paa	  det	  som	  er	  ett	  
lite	  omraade.	  Reversering	  og	  snuplass	  er	  allerede	  vanskelig	  der	  
man	  kommer	  ut	  i	  en	  uoversiktlig	  bratt	  bakke.	  

	  

	  

Kan	   jeg	   be	   deg	   om	   aa	   sende	   varsel	   om	   befaring	   til	   meg	   paa	   mail	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(	   bernt@bigpond.com	   )	   ,	   samt	   til	   min	   bror	   Harald	   via	  
mail@berentsens.no	  

	  

	  

	  

	  

Med	  vennlig	  hilsen,	  

Bernt	  Berentsen	  

	  

	  

Kopi	  til:	  Pete	  Seglem,	  Harald	  Berentsen	  
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________________________________________________________________ 

Fra:  Pete Seglem 
Sendt: 14.01.2012 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: Bernt Berntsen;Harald Berentsen 
Emne: Nabomerknad - Bernt Berentsen 
________________________________________________________________ 

 Hei Tom

I det jeg viser til min dispensasjonssøknad for Bernt Berentsen ang. parkering til fritidsboligen på Stie, 
oversendes herved en nabomerknad fra Johannes Dubland. Han mener at veien er trafikkfarlig, smal og 
uoversiktlig. 

Min kommentar til Dublands merknad er at dersom dispensasjonssøknaden imøtekommes, vil dette 
nødvendigvis medføre mindre trafikk foran Dublands eiendom, noe man skulle tro heller vil være til gunst. 

Pete

Side 337 av 453



Side 338 av 453



Side 339 av 453



Side 340 av 453



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2012
Arkiv: :GBR-13/820, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2196
Journalpostløpenr.:
12/30936

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
011/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 16. 
Ny søknad.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i august 2012 avslo søknaden fra Svein Myklebust om å få 
beholde fasadene på naustet slik de fremstår i dag, klaget Myklebust først på vedtaket. 
Denne klagen er nå trukket, og Myklebust har levert inn en ny søknad, der han vil fjerne 
takvinduet og de to vinduene på fasaden mot nordvest, men han søker om å få beholde 
fasadene mot nordøst og sørøst slik de er bygget.

Byggesakssjefen anbefaler at Myklebust får innvilget den nye søknaden.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert den nye søknaden fra Svein Myklebust som går ut på at
han fjerner takvinduet og de to vinduene på fasaden mot nordvest, samtidig som han vil 
beholde fasadene mot nordøst og sørøst som i dag. Planteknisk utvalg innvilger søknaden. 
De vinduene som skal fjernes, må være fjernet innen 01.05.13.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
28.08.12 fattet PTU følgende enstemmige vedtak i sak 114/12:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av tillatelse fra Svein 
Myklebust, og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Den utvendige trappen godkjennes slik den nå er bygget og omsøkt i siste 
søknad.

2. Byggets fasader mot sørøst, nordøst og nordvest må bringes i samsvar med 
godkjente tegninger fra 08.03.07, delegasjonssak nr. 068/07, med følgende 
endringer:

a. Ny dørplassering i underetasjen aksepteres.
b. Utstikket i mønet over nordøstfasaden skal ikke bygges.

      Frist for å utføre denne endringen settes til 3 måneder etter at endelig vedtak i 
saken foreligger. Eventuelle merknader til varsel om pålegg må innsendes sendes   
14 dager etter at dette vedtak er mottatt. 
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3. Naustet har lovlig innlagt vann og avløp.

Begrunnelsen for punkt 1 er at den nye plasseringen av trappen anses som 
hensiktsmessig.

Begrunnelsen for punkt 2 er at bygningen med de mange og til dels store vinduene som 
er sett inn i loftsetasjen ikke har samsvar mellom den arkitektoniske utformingen og den 
funksjon bygningen skal ha.

Det ilegges et gebyr på kroner 9.411,- for det ekstraarbeid som det ulovlige 
byggearbeidet har påført Eigersund kommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 29-1.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det ble levert inn en klage fra adv. Zimmermann på vegne av Svein Myklebust på vedtaket i 
PTU 28.08.12. Denne klagen ble trukket av Svein Myklebust ved brev av 14.11.12. Samtidig 
søkte Svein Myklebust om endring av tillatelse fra 2007. Den nye endringssøknaden er 
mindre omfattende enn den som ble avslått av Planteknisk utvalg i møte 28.08.12. 

I søknaden skriver Myklebust at som han tidligere har gitt uttrykk for, er endringene på 
naustets fasader blitt utført i god tro som ikke søknadspliktige tiltak ut fra tilgjengelig 
informasjon om slike tiltak. Endringene i front, sidevinduer og takvindu ble ikke godkjent av 
PTU. Myklebust skriver videre at han i ettertid ser at omfanget av tiltak på en og samme 
bygning kan være en medvirkende årsak til at ikke noe av dette kunne godkjennes. Han 
ønsker nå å endre søknaden til å gjelde en mindre del av de tidligere omsøkte endringene og 
at han fjerner det som er mest iøyenfallende tiltak og søker om godkjenning av resten. Han 
tenker da å fjerne takvinduet og sidevinduer mot nordvest, slik at denne del av bygningen, 
tak og vegg, blir helt i samsvar med tegninger fra 2007.

Myklebust ønsker da godkjenning for fasadene: fronten mot nordøst og sidevegg mot sørøst 
slik de fremstår i dag og som vises på vedlagte oppdaterte tegninger.

Myklebust skriver at han er av den oppfatning at han brukte offentlig informasjon om hvilke
tiltak som ikke er søknadspliktige, og så handlet ut fra god tro, og har kommet noe uforskyldt 
opp i den situasjonen han nå er i. Han håper at PTU nå finner at man kan godkjenne de 
fasadene som nå søkes om, og at man samtidig får en løsning på dette lokalt, som begge 
parter kan leve med.
  

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen har på ny gått grundig inn i søknaden, etter at det er kommet inn ny søknad 
som innebærer at takvinduet fjernes og at de to vinduene i fasaden mot nordvest fjernes. Det 
søkes nå om å beholde hovedfasaden mot sjøen og fasaden mot sørøst slik de fremstår i 
dag. Byggesakssjefen er fornøyd med at takvinduet og de to vinduene i fasaden mot
nordvest fjernes. Vi vil her drøfte fasadene mot nordøst (hovedfasaden mot sjøen) og at 
fasaden mot sørøst.

Fasaden mot nordøst.
Etter at vi har mottatt oppdatert fasadetegning av denne fasaden, slik den fremstår i dag og 
slik Myklebust søker den godkjent, og sammenlignet den med den fasaden som ble godkjent 
i 2007, finner vi at følgende endringer er foretatt i forhold til godkjente tegninger:
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 De to trapesformede vinduene på siden av midtvinduene er flyttet litt nærmere de to 
midtvinduene. Det er snakk om ca. 0,25 m. Dette medfører at sidevinduene på denne 
fasaden blir litt høyere enn det som var godkjent, siden man holder en jevn linje i 
overkant av vinduene (skrå linje som er parallell med taket). Dessuten er det 
horisontale skillet flyttet litt nedover i forhold til godkjente tegninger.

 På de to midtvinduene er de to horisontale skillene flyttet litt nedover, slik at det ikke 
er trekantvinduer på toppen, men trapes.

 Hele vinduspartiet er flyttet litt ned. Mens det på de godkjente tegningene var ca. 0,30 
m målt vinkelrett fra underkant av takutstikket til glassflata, er det nå ca. 0,70 m. Det 
presiseres at det ikke er mulig å måle noen forskjell på den totale vindushøyden på 
midtvinduene i forhold til de godkjente tegningene, men hele vindusflatene er senket 
noe både nede og oppe.

Samlet sett gir dette kun marginalt større samlet vindusflate i det som er omsøkt i forhold til 
de godkjente tegningene fra 2007. Denne økningen skyldes det som er beskrevet om at 
sidevinduene er flyttet litt nærmere midten, og at de dermed er blitt ca. 0,25 m høyere.

Byggesakssjefen er av den oppfatning at den omsøkte løsningen ikke gir et dårligere estetisk 
uttrykk enn den godkjente fasaden fra 2007, og anbefaler at Planteknisk utvalg godkjenner 
den omsøkte fasaden.

Fasade mot sørøst.
Etter at vi har mottatt oppdatert fasadetegning av denne fasaden, slik den fremstår i dag og 
slik Myklebust søker den godkjent, og sammenlignet den med den fasaden som ble godkjent 
i 2007 og med godkjenning av enkelte endringer i PTU-sak 114/12, finner vi at følgende 
endringer er foretatt i forhold til godkjente tegninger:

 Det er sett inn to vinduer i loftsetasjen, nær ytre del av naustet.

På denne fasaden er det fra 2007 godkjent en dør og 3 vinduer i 1. etasje. I møtet 28.08.12 
godkjente PTU en forskyvning av døra i forhold til tillatelsen fra 2007. 

I plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav c fremkommer det at fasadeendringer er søknads-
pliktige. I § 20-3 fremkommer det likevel at følgende tiltak ikke krever søknad og tillatelse:

 Fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av 
fasade til tidligere dokumentert.

I veiledningen til saksbehandlingsforskriften er denne bestemmelsen utdypet. Her 
fremkommer følgende:
”Alminnelig forståelse av hva som menes med ”bygningens karakter” er ofte knyttet til 
stilarter. Bygninger som i seg selv ikke representerer en egenverdi bør kunne gjennomgå 
mindre fasadeendringer uten at bygningens karakter anses å være endret. Derimot vil 
mindre endringer på bygninger tilknyttet en bestemt tidsepoke / stilart ha vesentlig betydning 
for deres eksteriørkarakter. Like tiltak, eksempelvis innsetting av vinduer, vil således kunne 
være søknadspliktig eller unntatt søknadsplikt avhengig av hvilken type bygning som berøres 
av tiltaket.”

Byggesakssjefen er av den oppfatning at de to vinduene som nå søkes godkjent på en 
fasade som allerede er godkjent med 3 vinduer og 1 dør – riktignok i 1. etasje – ikke får 
endret ”bygningens karakter” vesentlig ved at det tillates to vinduer i loftsetasjen. Denne 
endringen ville – isolert sett – neppe ført til at byggesakssjefen på eget initiativ grep inn for å 
få tilbakeført bygningen til den godkjente fasaden fra 2007. Det anbefales derfor at 
Planteknisk utvalg godkjenner de to omsøkte vinduene.

Samlet for de to fasadene.
Etter byggesakssjefens syn medfører ikke de to omsøkte endringene at naustet kommer i 
strid med bestemmelsen i plan- og bygningslovens § 29-1: ”Ethvert tiltak etter § 20 skal 
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prosjekteres og utføres slik at de får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin 
funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.”

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 den nye søknaden fra Svein Myklebust som går ut på at 
han fjerner takvinduet og de to vinduene på fasaden mot nordvest, samtidig som han vil 
beholde fasadene mot nordøst og sørøst som i dag. Planteknisk utvalg avslår søknaden men 
den begrunnelse at de vinduene som ikke ble godkjent i 2007 vil føre til at bygningen 
kommer i strid med plan- og bygningsloven § 29-1 ved at bygningen ikke får en utforming 
som er i samsvar med sin funksjon. 

Det forhåndsvarsels et pålegg om at taket og fasadene må være brakt i samsvar med slik de 
ble godkjent i 2007, med de endringene som ble vedtatt i PTU-sak 114/ 12 den 28.08.12, 
innen 01.05.13.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 21-4 og 29-1.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254690 Tilbaketrekking av klage og endring av søknad på naust gnr. 13 bnr. 820
254691 Tegninger
256859 Fasader godkjent i 2007.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Side 344 av 453



5

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 17.08.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 
13 bnr. 820 - Lyngtangen

2 I 21.08.2009 Eigersund kommune
Søknad om ansvarsrett/kontrollplan -
beliggenhetskontroll gnr. 13 bnr. 820, 
Lyngtangen

4 U 02.09.2009 Svein Myklebust
Vedrørende søknad om ansvarsrett for naust gnr. 
13 bnr. 820

5 X 04.09.2009
Godkjent ansvarsrett/kontrollplan - 04.09.09, 
BMD 255/09

6 X 01.10.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll, naust, 
gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, Lyngtangen 
16

7 I 05.05.2010 Svein Myklebust
Anmodning om ferdigattest - naust gnr. 13 bnr. 
820, Lyngtangen 16

8 U 14.05.2010 Svein Myklebust
Ferdigattest - Naust - gnr. 13 bnr. 820 - Svein 
Myklebust - Lyngtangen 16

9 U 12.10.2011 Svein Myklebust Naust gnr. 13 bnr. 820 - Innkalling til tilsyn.

10 U 11.11.2011 Svein Myklebust
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, 
Lyngtangen 16.

11 I 30.12.2011 Svein Myklebust
Søknad om endring av gitt tillatelse/godkjenning -
naust gnr. 13 bnr. 820, Lyngtangen 16

13 U 17.08.2012 Svein Myklebust Varsel/informasjon om befaring

14 U 12.09.2012 Svein Myklebust
Oversendelse av vedtak i planteknisk utvalg -
Naust gnr. 13 bnr. 820 - Svein Myklebust, 
Lyngtangen 16

15 I 01.10.2012
Bull & Co. Advokatfirma 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 820 - klage over vedtak i PLT 
utv. 28.08.12

17 X 12.10.2012 Tegning og foto gnr. 13 bnr. 820

19 X 15.10.2012
Godkjent fasade gnr. 13 bnr. 820 - omsøkt og 
bygget fasade

18 X 15.10.2012
Tegning av godkjent fasade og ny omsøkt og 
bygget fasade gnr. 13 bnr. 820

20 I 14.11.2012 Svein Myklebust
Tilbaketrekking av klage og endring av søknad 
på naust gnr. 13 bnr. 820

Parter i saken:
            

Bull & Co advokatfirma 
AS

Postboks 2583, Solli 0203 OSLO

TIL Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
SØK Svein Myklebust Lyngtangen 16 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2012
Arkiv: :GBR-9/1, GBR-
9/2, GBR-9/3, FA-K11, 
FA-Q10
Arkivsaksnr.:
09/394
Journalpostløpenr.:
12/30894

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
012/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Omklassifisering av landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 -
Vaksvik, Eigerøy. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Formannskapet i møte 15.06.11, sak 064/11, vedtok å gi dispensasjon for 
omklassifisering av landbruksvei til Vaksvik til bilvei, har Fylkesmannen i Rogaland sendt inn 
klage på vedtaket. Vierdal advokatfirma har på vegne av Jan Sæstad og de andre 
grunneierne skrevet merknader til klagen. Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom 
Fylkesmannens klage ikke inneholder nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet. 

Ved en beklagelig misforståelse ved skifte av saksbehandler er denne klagen blitt liggende i 
det kommunale saksbehandlingssystemet uten å bli fremmet for Planteknisk utvalg.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Hvis utvalget gir klager medhold, stopper saken 
der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Dersom utvalget ikke gir klager medhold, 
oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling hos settefylkesmann.

Dersom søknaden om omklassifisering av jordbruksvei blir endelig godkjent, er det i tillegg 
behov for dispensasjon fra arealbruken i reguleringsplanen, som viser en sti fra 
Løyningsveien ned mot Vaksvik. Denne saken vil bli fremmet for Planteknisk utvalg når 
nærværende sak er avgjort med positivt utfall for søkerne.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Fylkesmannen i Rogaland på Formannskapets 
vedtak i sak 064/11 datert 15.06.11, sammen med merknader til klagen fra Vierdal 
advokatfirma, og har etter samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Klager gis ikke medhold. Vedtak i Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11 opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet behandlet søknaden i møte 15.06.11, sak 064/11.

Votering:
Andersens forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)
Varaordførerens fellesforslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (Leif Erik Egaas (H) + Liv Tone 

Øiumshaugen (H) + FrP)

FS-064/11 Vedtak:

Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til 
bilvei, sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har 
Formannskapet kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at 
søknaden må innvilges og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune 
gis. 

De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende:
- En omklassifisering av denne veien vil ikke medføre noen ulemper for 

landbruksrelatert bruk av veien.

Annen bruk av veien enn hva som er knyttet til landbruksrelatert nytte begrenses til å 
gjelde ferdsel til/fra hyttene i omkringliggende område.

Snuplassen/parkeringsplassen i enden av landbruksveien begrenses til det som er 
strengt tatt nødvendig”

Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan 
for Eigersund kommune.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Formannskapet ble sendt ut til partene ved brev av 08.07.11.

Den 05.08.11 klaget Fylkesmannen i Rogaland på vedtaket. I klagen skriver Fylkesmannen 
at Formannskapet har gitt dispensasjon til omklassifisering av landbruksvei på gnr. 9, bnr. 1, 
2 og 3 til bilvei. Det vises til at Formannskapet begrunner vedtaket med at en 
omklassifisering ikke vil medføre noen ulemper for landbruksrelatert bruk av veien. 

Side 353 av 453



3

Fylkesmannen viser så til sin uttalelse datert 18.04.11, da søknaden var på høring:

Fylkesmannen holder i klagen fast ved sin vurdering fra høringen, og påklager på det 
grunnlaget Formannskapets vedtak om å gi dispensasjon fra LNF i kommuneplanen for å 
omklassifisere landbruksveien til bilvei. Fylkesmannen har i tillegg noen supplerende 
vurderinger i saken:

Ved en beklagelig misforståelse ved skifte av saksbehandler er denne klagen blitt liggende i 
det kommunale saksbehandlingssystemet uten å bli fremmet for Planteknisk utvalg.

Side 354 av 453



4

I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd, ble klagen fra Fylkesmannen i Rogaland 
sendt til uttalelse til partene i saken. Dette skjedde ved brev av 20.11.12. Fristen for å 
komme med uttalelse ble sett til 10.12.12.

Ved uttalefristens utløp hadde det kommet inn merknad fra Vierdal advokatfirma  på vegne 
av Jan Sæstad og de to andre grunneierne. I merknadene skriver advokatfirmaet at de 
mener at Fylkesmannens klage legger til grunn feil faktum. De skriver at veien er søkt og 
lovlig opparbeidet i 2002, der interessene ble fordelt med 70 % jordbruk og 30 % ”andre 
interesser”. Kommunen utstedte ferdiggodkjenning i 2005. Veien er ikke endret eller omlagt i 
ettertid. Vierdal skriver videre at grunneierne nå søker landbruksveien omklassifisert til bilvei, 
klasse 5. Vierdal skriver at Fylkesmannen legger til grunn at veien er bygget ulovlig i 2002 / 
2005, og at grunneierne nå søker ”tilgivelse”. Dette mener Vierdal er en saksbehandlingsfeil. 
På vegne av grunneier Jan Sæstad med flere bes Formannskapet i Eigersund fastholde sitt 
vedtak i sak 64/11.

Vierdal advokatfirma skriver så om bakgrunnen for saken. Jan Sæstad og de øvrige 
grunneierne sine eiendommer, gnr. 1, 2 og 3 har i alle år hatt veirett fra eiendommene og 
fram til naustplassen i Vaksvik og Selvågen. I utskiftingsforretningen av 1886 er denne veien 
beskrevet med 2,5 m bredde. Det har alltid gått ”vei / sti” til Vaksvik / Selvågen skriver 
Vierdal. De skriver videre at på 1980-tallet ble det bygget et 20-talls hytter i Vaksvik og 
området rundt. En del naust ble bygget allerede på slutten av 1800-tallet. For å komme fram 
til naust og hytter har eierne i alle år brukt den opparbeidede veien / stien med tillatelse fra 
kommunen og fylket. Vierdal viser til reguleringsplanen av 06.04.91 med plankart. Det 
fremgår etter Vierdals syn tydelig av plankartet at det går en ”vei/sti” fra Jan Sæstad sin 
eiendom og inn til hyttefeltet. Det er denne ”veien / stien” saken omhandler. 

Vierdal skriver så om søknaden om landbruksvei. Jan Sæstad med flere søkte 21.02.02 
kommunen ved landbrukskontoret om å bygge landbruksvei hvor interessene var fordelt med 
70 % jordbruk og 30 % ”andre interesser” i henhold til regelverket i forskrift av 20.12.96. 
Vierdal viser til at rundskriv M-2/1997 av 14.01.97 definerer ”andre interesser” som: ”… Med 
andre interesser menes for eksempel bolig- og hytteeiendommer, rettigheter til eksempelvis 
beite, jakt eller ferdsel på arealene og eventuelt andre konkrete brukerinteresser i området”.
Vierdal skriver videre at hovedformålet med veien var landbruksinteresser, men for at veien 
skulle være økonomisk forsvarlig i et landbruksperspektiv skulle den også betjene hyttefeltet. 
Dette var i samråd med landbrukskontoret i kommunen, skriver Vierdal. Av den grunn ble det 
søkt om og gitt tillatelse til å bygge landbruksveien med 70 % - 30 %. Vierdal skriver at 
landbrukskontoret sendte søknaden på høring til Rogaland fylkeskommune, kommunen ved 
miljøavdelingen og Fylkesmannen i Rogaland, før landbrukskontoret fattet vedtak den 
09.10.03 i henhold til innlevert søknad. Tiltakshaverne opparbeidet veien i perioden 2002-
2005. Kommunen ved landbrukskontoret var på befaring den 22.08.05 og skrev deretter 
ferdiggodkjenning. I brevet skriver landbrukskontoret at veien er opparbeidet med en bedre 
teknisk standard enn veiklasse 7, men kommunen utstedte likevel ferdiggodkjenning.

Vierdal skriver videre at det beror på en saksbehandlingsfeil at Fylkesmannen i Rogaland 
skriver at veien er bygget ulovlig. De mener at Fylkesmannen åpenbart ikke har mottatt alle 
opplysninger i denne saken. Vierdal presiserer at det ikke er foretatt endring eller omlegging 
av veien siden den ble opparbeidet i 2002 - 2005. De presiserer at veilegemet er fullt lovlig i 
henhold til kommunens vedtak av 09.10.02 og ferdiggodkjenning av 22.08.05. Vierdal mener 
at dagens vei og 70 % - 30 % bruken av denne ligger utenfor hva Formannskapet skal 
behandle i sak 64/11 – uavhengig av hva Fylkesmannen skriver om dette.

Når det gjelder søknaden om omklassifisering som ble behandlet av Formannskapet i sak 
64/11, så ga Formannskapet dispensasjon til omklassifisering av veien. Vierdal skriver videre 
at det følger av Formannskapets vedtak at det er foretatt en grundig vurdering av saken, 
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sammen med innkomne høringsuttalelser, og at fordelene ved omklassifiseringen vurderes 
klart større enn ulempene, slik at søknaden innvilges i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Vierdal kan ikke se at Formannskapet kan komme til et annet resultat –
uavhengig av Fylkesmannens klage i saken. Vierdal viser til følgende formulering i klagen: 
”Fylkesmannen ser alvorlig på denne type saker der større byggetiltak er gjennomfrt uten 
søknad. Ut fra tilsendt dokumentasjon ser det ut for at utførte tiltak er vesentlig større enn det 
som gjelder landbruksveien. Når kommunen behandler slike ulovlige tiltak …” og mener ut 
fra dette at Fylkesmannen bygger på vesentlig feil faktum i saken. Vierdal skriver videre at 
Fylkesmannen i interesseavveiningen i klagen skriver at: ”I forhold til naturmangfoldet, flora 
og fauna i området, vil det være uheldig med en permanent bilvei. Bilveien bidrar til å splitte 
opp et sammenhengende naturområde..”  Vierdal presiserer at kommunen ved 
landbrukskontoret har gitt tillatelse til å bygge veien, og at veien allerede er permanent. 
Omklassifisering til bilvei fører ikke til større deling av utmarka. Marka er allerede delt, skriver 
Vierdal. På vegne av Jan Sæstad med flere bes Formannskapet om å se bort fra 
Fylkesmannens klage i saken.

Vierdal skriver også merknader til vurderingen etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder 
interesseavveiningen i henhold til plan- og bygningsloven, nevner de at omklassifisering av 
veien ikke medfører noen ulemper for landbruksrelatert bruk av veien. Det vises til følgende 
formulering i saksframlegget til formannskapets behandling 15.06.11, med referanse til brev 
fra jordbrukssjefen den 11.04.11:

Landbrukskontoret kan ikke se at en omklassifisering av denne veien vil medføre noen 
ulempe for landbruksrelatert bruk av veien.

Jordbrukssjefen mener også at det vil være samfunnsmessig gevinst ved en omklassifisering 
og derav utvidet bruk av veien. Denne gevinsten består blant annet i at kostnadene ved 
bygging av veien deles på flere interesser enn landbruk aleine. Jordbrukssjefen kan ut fra en 
landbruksfaglig vurdering, ikke se at det er konfliktskapende for landbruksinteresser at veien 
omklassifiseres til bilvei (veiklasse 5). Jordbrukssjefen opplyser på telefon at 
landbruksmyndighetene ikke har gitt tilskudd til bygging av veien.

Vierdal mener at ved å gi dispensasjon unngår kommunen at hyttefolket parkerer på jordet til 
Jan Sæstad, i henhold til reguleringsplanen av 06.04.01. Jan Sæstad kan frigjøre dyrkbar 
mark dersom hyttefolket parkerer ved snuhammeren i enden av dagens landbruksvei. De 
gjentar at kommunen allerede har gitt tillatelse til 70 % - 30 % bruk av veien, og det er mer 
forsvarlig at hyttefolket parkerer ved snuhammeren, enn at de kjører tilbake til 
parkeringsplassen på eiendommen til Jan Sæstad (for eksempel etter å ha handlet 
dagligvare). Vierdal skriver videre at det også er et faktum at kommunen og Fylkesmannen 
har gitt dispensasjon til å bygge hyttene på Eigerøy, og det er nødvendig med en form for 
veiforbindelse for å komme fram til hyttene, herunder beredskapshensyn – sykdom, brann 
med videre. Det er da bedre at de bruker den opparbeidede veien, enn at hyttefolket lager 
tråkk gjennom marka, og slik skader lyngdrifta på gårdene.

Vierdal avslutter merknadene med at på vegne av grunneierne bes Formannskapet om å 
fastholde sitt vedtak i sak 64/11.

Saksbehandlers vurderinger:
Denne saken gjelder om den allerede opparbeidede landbruksveien skal kunne 
omklassifiseres til bilvei eller ikke. Saken gjelder ikke om veien skal opparbeides eller ikke. 
Den 05.08.05 fikk landbruksveien ferdiggodkjenning av landbrukskontoret. I godkjennings-
brevet fremkommer det bl.a. at veien i hovedsak følger den planlagte traseen. Det er ingen 
større eller skjemmende skjæringer. Det er brukt fargetilpasset toppdekke på kjørebanen. 
Veien er bygget i en bedre teknisk tilstand enn den omsøkte veiklasse 7 tilsier. Det står 
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videre i brevet at det ikke vil være aktuelt for kommunen å godkjenne veien for annen klasse 
enn det som var oppført i søknaden og som låg til grunn for landbrukskontorets behandling. 
Veien ble ferdiggodkjent som traktorvei i klasse 7.

Klagen fra Fylkesmannen.
Klagen fra Fylkesmannen synes i stor grad å handle om veien bør få bli der eller ikke. Veien 
blir ikke mer eller mindre synlig eller dominerende om den også benyttes som bilvei. Den vil 
heller ikke splitte opp et sammenhengende område mer om den også benyttes som bilvei. 
Når Fylkesmannen skriver: ”Naturinngrepet av bilveien er betydelig større enn for opprinnelig 
landbruksvei”, synes det som om Fylkesmannen har den oppfatning at det først ble bygget 
en landbruksvei, som siden er bygget om til bilvei. Veien ble i 2002 - 2005 bygget, og 
godkjent av landbrukskontoret slik den fremstår i dag, muligens med unntak av ”snuplassen” 
nær Vaksvik.

Klagen inneholder ikke noen nye og viktige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket 
det klages over ble fattet.

Merknader fra Vierdal advokatfirma.
I merknadene skriver Vierdal blant annet: ”For å komme fram til naust og hytter har eierne i 
alle år brukt den opparbeidede veien / stien med tillatelse fra kommunen og fylket”. 
Byggesakssjefen er ikke kjent med at verken kommunen eller fylket har gitt noen tillatelse til 
å bruke noen sti til naustene, og ville blitt svært overrasket om en slik tillatelse blir 
dokumentert.

Når det gjelder påstanden fra Vierdal om at klagen fra Fylkesmannen inneholder flere 
saksbehandlingsfeil, vil byggesakssjefen påpeke at han ikke kan se at klagen inneholder 
saksbehandlingsfeil. Det er ingen formkrav til en klage ut over det som fremkommer i 
forvaltningslovens § 32, og disse kravene synes oppfylt. Vierdal skriver også at ”…bes 
formannskapet i Eigersund kommune å se bort fra fylkesmannens klage i saken”. Når det er 
levert inn en klage på et vedtak, kan verken administrasjonen eller politisk organ ”se bort fra 
klagen”. Klagen må behandles.

Vierdal skriver følgende om reguleringsplanen: ”Det fremgår tydelig av plankartet at det går 
en ”vei / sti” fra Jan Sæstad sin eiendom og inn til hyttefeltet. Det er denne ”veien / stien” 
denne saken omhandler.”  Byggesakssjefen er uforstående til at Vierdal tolker den stiplede 
streken som på tegnforklaringen er beskrevet som ”gangsti”, som ”vei / sti”. 

Vierdal legger i sine merknader stor vekt på at landbruksveien er godkjent med en 
interessefordeling på 70 % landbruk og 30 % annen bruk. Dersom man overfører denne 
interessefordelingen til at den også skal gjenspeile samlet bruk over året, skulle det tilsi at 
det skal være mer enn dobbelt så mange landbruksrelaterte turer enn annen bruk på denne 
veien. Byggesakssjefen er av den oppfatning at sannsynligvis vil antallet turer med andre 
formål være vesentlig større enn de landbruksrelaterte turene. Vierdal knytter selv 70 % / 30 
% fordelingen til bruk: ”Lovligheten av dagens vei og 70-30 % bruken ….”.

Selv om veien allerede er bygget, er det åpenbart at høyere trafikk på veien ved at det tillates 
kjøring til fritidsboligene, kan virke negativt inn på faunaen i dette området. 

Vierdal omtaler den store plassen ved enden av landbruksveien som ”snuhammer”. Dette 
området er i tidligere saksforelegg oppgitt til om lag 45 m x 12 m. Området ser ikke ut for å 
være opparbeidet med den hensikt å snu en traktor med tilhenger.

Vierdals argumentasjon om at veien er nødvendig ut fra beredskapshensyn (brann og 
sykdom) deles ikke av byggesakssjefen. Det vil ikke være noe til hinder for at brannvesen og 
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sykebil benytter veien som utrykningsvei selv om veien ikke blir åpen for bruk til og fra 
fritidsboligene.

Selv om det ikke blir gitt tillatelse til å benytte landbruksveien til transport til og fra 
fritidsboligene, vil veien fortsatt kunne benyttes for å gå til og fra fritidsboligene, så det vil 
ikke være behov for at de som benytter fritidsboligene ”lager tråkk gjennom marka, og slik 
skade lyngdrifta på gårdene.”

Rådmannen har for også redegjort for sitt syn i sak 064/11 og gjentar ikke alt dette nå. Saken 
følger som vedlegg.

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 Fylkesmannen i Rogaland på vedtak i 
Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11, sammen med merknader til klagen fra Vierdal 
advokatfirma,  og har etter samlet vurdering kommet til at klagen inneholder følgende 
vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Klager gis medhold. Vedtak i Formannskapet sak 064/11 den 15.06.11 oppheves.

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

175150
Søknad om omklassifisering av landbruksvei - Gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Eigerøy, 
Vaksvik.

175256 Tillatelse til å bygge landbruksvei..pdf
175272 Ferdiggodkjenning landbruksvei.pdf
175273 Søknad om omklassifisering.pdf
175275 Søknad om omklassifisering 2.pdf
175278 Søknad om omklassifisering 3.pdf
175279 Notat jordbrukssjefen.pdf
175282 E-post fra byggesakssjefen.pdf
160600 Svar vedr. befaring gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik
171231 Uttalelse - søknad om omklassifisering av landbruksvei på gnr. 9 bnr. 1, FV 61

172143
Utalelse til søknad om omklassifisering av landbruksvei til fritidsformål på gnr. 9 bnr. 
1, 2 og 3 - Eigerøy, Vaksvik

173572 Søknad om omklassifisering av landbruksvei 2.pdf
168931 Vaksvikveien - omklassifisering, høringsuttale
175316 Reg bestemmeleser Vaksvik.pdf
175317 Reg plan Vaksvik.pdf

186466
Klage på vedtak om dispensasjon til omklassifisering av landbruksvei til bilvei på gnr. 
9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik

258765
Merknad til fylkesmannens klage - omklassifisering av landbruksvei gnr. 6 bnr. 1, 2 
og 3

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.02.2009 Erling Svensen
Ulovlig kjøring og oppsetting av piggtrådgjerde i 
Vaksvik

2 I 05.06.2009 Erling Svendsen
Forespørsel i forbindelse av oppsetting av gjerde 
- etterlysing av svar

3 U 19.01.2011
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad; 
Borghild Sæstad

Befaring, gnr. 9, bnr. 1,2 og 3,  Vaksvik.

4 X 27.01.2011 Bilder befaring 26.01.11

5 I 11.02.2011
Veilaget og grunneiere 
gnr. 9 bnr. 1/2/3

Svar vedr. befaring gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik

6 U 04.03.2011
Borghild Sæstad; 
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad

Landbruksvei - Eigerøy, Vaksvik. Søknad om 
omklassifisering.

7 U 08.03.2011

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Direktoratet for 
naturforvaltning; 
Statens vegvesen; 
Per Steinar Berentsen; 
Jone Chr. Omdal; 
Steinar Nordvoll; 

Søknad om omklassifisering av landbruksvei.  
Vaksvik. Eigerøy. Høring.
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Dag Kjetil Tonheim

9 I 06.04.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - søknad om omklassifisering av 
landbruksvei på gnr. 9 bnr. 1, FV 61

8 X 11.04.2011 Magne Eikanger Vaksvikveien - omklassifisering, høringsuttale

10 I 18.04.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utalelse til søknad om omklassifisering av 
landbruksvei til fritidsformål på gnr. 9 bnr. 1, 2 og 
3 - Eigerøy, Vaksvik

11 X 06.05.2011 Magne Eikanger
Uttalelse til søknad om omklassifisering av 
landbruksvei - Løyning/Vaksvik på Søre Eigerøya

13 U 08.06.2011
Jan og Elsa Sæstad; 
Hans og Anny Sæstad; 
Borghild Sæstad

Varsel/informasjon om befaring

14 U 08.07.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling

Utsending av vedtak - Omklassifisering av 
landbruksvei

15 I 01.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak om dispensasjon til 
omklassifisering av landbruksvei til bilvei på gnr. 
9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik

17 I 31.10.2011 Lasse Vold Vei til Vaksvik gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3

16 U 20.11.2012

Borghild Sæstad; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling; 
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad; 
Lasse Vold

Gjerde og kjøring i terreng, omklassifisering av 
landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Eigerøy, 
Vaksvik. Klage fra Fylkesmannen.

19 I 07.12.2012 Vierdal advokatfirma
Merknad til fylkesmannens klage -
omklassifisering av landbruksvei gnr. 6 bnr. 1, 2 
og 3

Parter i saken:
            

Borghild Sæstad Løyningsveien 74 4370 EGERSUND
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling

Postboks 407 4379 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Hans og Anny Sæstad Løyningsveien 51 4370 EGERSUND
Jan og Elsa Sæstad Løyningsveien 89 4370 EGERSUND
Vierdal advokatfirma 
AS

Postboks 719 Sentrum 4003 STAVANGER

N Lasse Vold Sjarkveien 43 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.05.2011
Arkiv: :GBR-9/1, GBR-
9/2, GBR-9/3, FA-K11, 
FA-Q10
Arkivsaksnr.:
09/394
Journalpostløpenr.:
11/15064

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
064/11 Formannskapet 15.06.2011

Søknad om omklassifisering av landbruksvei - Gnr. 9 bnr. 
1, 2 og 3 - Eigerøy, Vaksvik. 
  

Sammendrag:
Det ble i 2007 gitt beskjed om at en søknad om omklassifisering av vei som var innlevert 
tidligere ønskes behandlet. Dette ble oppdaget vinteren 2011 i forbindelse med 
saksbehandling av evt. ulovlig bruk av veien. En tillatelse til omklassifisering krever 
dispensasjon fra kommuneplanen. Søknaden har vært på høring. Det anbefales at søknaden 
avslås ettersom de ulempene som vil følge av en omklassifisering anses å ha større vekt enn 
de eventuelle særlige grunnene som måtte finnes for å gi dispensasjon. 

Saksgang:
Søknaden behandles av Formannskapet. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2011:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av landbruksvei til bilvei, 
sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har Formannskapet 
kommet til at ulempene ved en omklassifisering til vei klasse 5, med derav følgende biltrafikk, 
er så store at søknaden må avslås. De særlige grunnene som evt. måtte eksistere ved en 
omklassifisering kan ikke veie opp for de klare ulempene bilkjøring vil medføre for 
naturmiljøet, spesielt faunaen, i området.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan for 
Eigersund kommune.

15.06.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Wenche Haffnes Andersen (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til 
bilvei, sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har 
Formannskapet kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at 
søknaden må innvilges og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune 
gis. 

De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende:
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- En omklassifisering av denne veien vil ikke medføre noen ulemper for 
landbruksrelatert bruk av veien.

Annen bruk av veien enn hva som er knyttet til landbruksrelatert nytte begrenses til å 
gjelde ferdsel til/fra hyttene i omkringliggende område.

Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan 
for Eigersund kommune.”

Varaordfører foreslo slikt vedtak (Fellesforslag fra KrF + Sp + V): 
”Tillegg: Snuplassen/parkeringsplassen i enden av landbruksveien begrenses til det 
som er strengt tatt nødvendig.”

Votering:
Andersens forslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (AP)
Varaordførerens fellesforslag vedtatt med 9 mot 4 stemmer. (Leif Erik Egaas (H) + Liv Tone 

Øiumshaugen (H) + FrP)

FS-064/11 Vedtak:

Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til 
bilvei, sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har 
Formannskapet kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at 
søknaden må innvilges og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune 
gis. 

De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende:
- En omklassifisering av denne veien vil ikke medføre noen ulemper for 

landbruksrelatert bruk av veien.

Annen bruk av veien enn hva som er knyttet til landbruksrelatert nytte begrenses til å 
gjelde ferdsel til/fra hyttene i omkringliggende område.

Snuplassen/parkeringsplassen i enden av landbruksveien begrenses til det som er 
strengt tatt nødvendig”

Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan 
for Eigersund kommune.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen av denne søknaden. Reguleringsplanen ble vedtatt i 1992.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter søknad fra grunneierne ble det 09.10.02 gitt tillatelse til bygging av vei til landbruks-
formål fra Løyningsveien til en snuplass ved Vaksvik. Tillatelsen ble gitt på visse vilkår. 
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22.08.05 fikk veien ferdiggodkjenning fra Landbrukskontoret. I godkjenningen fremkommer 
det at veien i hovedsak følger den planlagte traseen. Det er ingen større eller skjemmende
skjæringer. Det er brukt fargetilpasset toppdekke på kjørebanen. Veien er bygget i en bedre
teknisk tilstand enn den omsøkte veiklasse 7 tilsier. Det står videre i brevet at det ikke vil 
være aktuelt for kommunen å godkjenne veien for en annen klasse enn det som var oppført i 
søknaden og som låg til grunn for landbrukskontorets behandling. Veien ble ferdiggodkjent
som traktorvei i klasse 7. 

26.04.06 søkte Egersund Bygg og Tomteutvikling om omklassifisering av landbruksveien til
vei klasse 5, med det formål at veien skulle kunne benyttes som kombinert landbruksvei og
vei for fritidsformål, med begrensing i fritidsformål til å omfatte hytteeierne.

15.06.06 sendte byggesakssjefen brev til søker der det ble opplyst at en omklassifisering 
som omsøkt krevde dispensasjon fra vedtatt kommuneplan. Det ble listet opp hva en evt. 
dispensasjonssøknad måtte inneholde.

20.06.06 sendte Egersund Bygg og Tomteutvikling inn søknad om omklassifisering av
Vaksvikveien til klasse 5. I søknaden står det at formålet med å omklassifisere veien til 
klasse 5 er for å kunne benytte veien til kombinert landbruksformål og fritidsformål. I 
søknaden står det videre at utbyggerne av veien valgte å bygge veien i en høyere klasse for 
at veien skulle holde bedre standard og dermed kreve mindre vedlikehold. Veien er bygget i 
klasse 4-5. Veien har en gjennomsnittlig bredde på 3,5 m og ender på en parkeringsplass / 
snuplass som er ca 45 m x 12 m. Det er laget forbikjøringslommer med 200 m mellomrom 
langs hele veien. I søknaden står det videre at det de seinere årene er blitt bygget flere 
fritidsboliger i området ved Vaksvik, i tillegg til de allerede eksisterende. Dette har ført til en 
økt bruk av denne veien av hytteeierne. Biler blir ifølge søknaden parkert på anvist plass ved 
Løyningsveien. Det søkes om omklassifisering av veien, slik at hytteeierne skal kunne kjøre 
til parkeringsplass ved Vaksvik. Eksisterende bom i enden av veien ved Løyningsveien skal 
bli stående slik at ikke utenforstående kan kjøre på veien og dermed øke belastningen. Det 
søkes samtidig om at tinglyste parkeringsplasser for hytteeierne på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan 
flyttes til parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien.

I en e-post fra jordbrukssjefen til bygningssjefen 09.10.06 skriver han at søknaden om
omklassifisering av veien ikke er aktuell å behandle etter forskrift om bygging av vei til
landbruksformål. Forskrift om bygging av vei til landbruksformål gir ikke hjemmel til 
omklassifisering av vei til annet enn landbruksformål. Søknaden skal derfor behandles kun
etter plan- og bygningsloven.

16.10.06 sendte byggesakssjefen e-post til Egersund Bygg og Tomteutvikling der det
opplyses at søknaden utsettes inntil videre, da det foreligger et innspill til kommuneplanens
arealdel som Eivind Løyning ønsket avklart før søknaden evt. ble behandlet. Søknaden ble
stilt i bero til Eivind Løyning ba om at den ble tatt opp igjen.

14.10.07 sendte Eivind Løyning en e-post til byggesakssjefen der han ba om at søknaden 
ble behandlet.

24.10.07 skrev byggesakssjefen brev til Egersund Bygg og Tomteutvikling, der han orienterte
om at saksbehandlingstiden var 3-4 måneder.

I brev til en av grunneierne datert 18.02.09 skriver landbrukskontoret at det er mottatt
opplysninger om at det forekommer kjøring med privat bil på Vaksvikveien. Det står videre at 
bruk av veien i annen forbindelse enn nyttekjøring til landbruksrelatert virksomhet er i strid 
med det formål veien er bygget og ferdiggodkjent som. Dersom man ønsker å benytte veien
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til andre formål enn landbruk, bør dette avklares gjennom søknad om reguleringsendring / 
bruksendring av veien.

Det har fra kommunens side vært gjennomført en befaring av veien i forbindelse med 
mottatte opplysninger om at det forekommer ulovlig bruk av veien. Det ble i den forbindelse 
tatt en del fotografier. Det ble også gjennomfør et møte 22.02.11 mellom administrasjonen 
og representanter for grunneierne og hytteeierne.

Pga en feil i Eigersund kommune, er ikke søknaden om omklassifisering blitt ferdigbehandlet.

08.03.11 sendte byggesakssjefen søknaden om omklassifisering på høring til Fylkesmannen 
i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Direktoratet for naturforvaltning og 
internt i kommunen, deriblant landbrukskontoret.

Jordbrukssjefen skriver i brev av 11.04.11 at i en landbruksfaglig vurdering av hvorvidt man 
skal tilrå en omklassifisering til en annen veiklasse, hvor bruken av veien utvides fra 
næringsbruk (landbruk) til andre formål utenfor / ut over landbruksinteressene, må det legges 
vekt på hvorvidt en slik omklassifisering vil kunne være til ulempe for stedbunden 
landbruksvirksomhet. Landbrukskontoret kan ikke se at en omklassifisering av denne veien 
vil medføre noen ulempe for landbruksrelatert bruk av veien.

Jordbrukssjefen mener også at det vil være samfunnsmessig gevinst ved en omklassifisering 
og derav utvidet bruk av veien. Denne gevinsten består blant annet i at kostnadene ved 
bygging av veien deles på flere interesser enn landbruk aleine. Jordbrukssjefen kan ut fra en 
landbruksfaglig vurdering, ikke se at det er konfliktskapende for landbruksinteresser at veien 
omklassifiseres til bilvei (veiklasse 5). Jordbrukssjefen opplyser på telefon at 
landbruksmyndighetene ikke har gitt tilskudd til bygging av veien.

Denne uttalelsen står i kontrast til følgende formulering fra landbrukskontoret i godkjennings-
brevet av 22.08.05: ”Det vil likevel ikke være aktuelt for kommunen å godkjenne veien for en 
annen klasse enn det som var oppført i søknaden, og som lå til grunn for vår behandling.”

Statens vegvesen skriver i brev av 06.04.11 at landbruksveien er knyttet til offentlig vei i 
avkjørsel fra Fv. 61. Fartsgrensen på denne strekningen er 50 km/t. Fv. 61 har en 
trafikkmengde på 300 ÅDT, og er i vegvesenets rammeplan for behandling av 
avkjørselsspørsmål plassert i holdningskategori 4 (lite streng holdning). De tekniske krav til 
utforming av avkjørsel fra Fv. 61 er godkjent. På bakgrunn av dette kan Statens vegvesen 
akseptere at det blir gitt tillatelse til den omsøkte omklassifiseringen.

Fylkesmannen i Rogaland skriver i brev av 18.04.11 at som kommunen korrekt påpeker i 
oversendelsen, krever omklassifisering av landbruksvei til fritidsformål dispensasjon fra 
kommuneplanen, og derfor skal den behandles etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen ser alvorlig på denne type saker der større byggetiltak er gjennomført uten 
søknad. Ut fra tilsendt dokumentasjon, ser det ut for at utførte tiltak er vesentlig større enn 
det som gjelder landbruksveien. Når kommunen behandler slike ulovlige tiltak, er det viktig at 
tiltaket blir vurdert på samme måte som om at det ikke er etablert. Dvs. at det skal tas 
konkret stilling til dispensasjonsspørsmålet uavhengig av at tiltaket er etablert. Det skal ikke 
tale til søkers favør at tiltaklet allerede er etablert.

I denne saken mener Fylkesmannen at det ikke foreligger sterke grunner for omklassifisering 
av landbruksveien, og at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. Fylkesmannen vil fraråde 
dispensasjon i denne saken, og at veien derfor tilbakeføres til landbruksvei.
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Dersom denne veien tilrettelegges for fritidsbruk (bilkjøring), vil det skape presedens for 
lignende saker andre steder i kommunen, skriver Fylkesmannen. Fylkesmannen minner om 
at saken også skal vurderes etter naturmangfoldsloven.

Vei- og utemiljøsjefen i Eigersund kommune skriver i et internt notat av 02.05.11 følgende:

Sakshistorikk
Denne saken har en lang sakshistorikk. Kort oppsummert har grunneiere og hytteeiere 
ønsket å anlegge en privat, kombinert bilvei og jordbruksvei (ca 1.3 km) frem til hytter og 
sjøbuer i Vaksvik og Naglevik. Dette gikk ikke gjennom i reguleringsplan for Naglevik 
(3.9.1990) og Vaksvik (17.6.1992), hvor parkeringsanlegg er regulert nær Løyningsveien og 
adkomst til hyttene er regulert gjennom gangsti.

Grunneiere søkte i 2001 om å få godkjent en jordbruksvei med et todelt formål hvor det ene 
var landbruk og det andre enklere adkomst til hyttefeltet. Etter befaring i området ble 
søknaden avslått fordi tiltaket ikke stod i forhold til den landbruksmessige nytteverdien av 
veien. Søker ble derfor bedt om å søke veien godkjent etter plan- og bygningsloven.

I 2002 ble det på ny søkt om godkjenning av jordbruksvei fordi grunneier og landbruks-
kontoret hadde innledet et samarbeid om et prosjekt for å skjøtte lynghei og holde villsau. 
Landbrukskontoret mente at det var av avgjørende betydning at det ble anlagt en 
jordbruksvei for å kunne kjøre ut vinterfôr ved store snøfall.

Det aktuelle området representerer et unikt landskap i regional og nasjonal sammenheng 
(rap. Vakre landskap i Rogaland) og området huser flere rødlistearter. Miljøavdelingen gav i 
2002 en uttale til saken før landbrukskontoret fattet vedtak, bl.a.:

”Dersom landbrukskontoret finner å kunne godkjenne anlegg av landbruksvei i dette området 
vil de være nødvendig å stille strenge krav til godkjenningen. Landbruksveien i dette tilfellet 
anlegges utelukkende for å tilfredsstille krav om rasjonell drift i jordbruket. Det er ikke snakk 
om å lage en kombinasjonsveg som også kan benyttes som adkomstvei til hyttefelt ved 
sjøen.

I den senere tid har vi sett eksempler på at landbruksveier har blitt brukt som virkemiddel /
argument for senere å få anlagt adkomstveger til hyttefelt etter plan- og bygningsloven. 
Inngrepet er allikevel gjort og spranget til bilveg blir kortere. Denne utviklingen er ikke 
ønskelig. Landbruksmyndighetene har et ansvar for å stille vilkår som utelukker /
vanskeliggjør muligheten for slik bruk i ettertid.”

I 2002 konkluderte Miljøavdelingen slik i saken (3/10-02):

”Tiltaket er lokalisert til et område som er fremhevet i fylkeskommunens rapport Vakre 
landskap i Rogaland. Rapporten klassifiserer området med meget høy landskapsverdi /
nasjonal interesse (****).
Rapporten konkluderer også med at : ”… det er viktig med skjøtsel som opprettholder det 
åpne og kontrastfulle landskapet.” En fremføring av et veganlegg vil dermed kreve uhyre 
forsiktighet, slik at disse verdiene ikke forringes. Her har kommunen et klart ansvar for at de 
estetiske landskapsverdiene blir tilfredsstillende ivaretatt.

Det tyngste argumentet for å anlegge vegen er at lyngheidrift og sauehold kan gjenopptas for 
å opprettholde et åpent landskap. Flere tunge argumenter taler imidlertid imot gjennomføring 
av tiltaket.

For at veien ikke skal stå i konflikt til landskapsinteressene, mener saksbehandler at den ikke 
må ledes ut i det åpne landskapet. Den må følge de naturlige terrengformasjonene. 
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Veidekket må ha en farge som ikke skiller seg vesentlig fra de naturlige fargene i området –
eventuelt sås til. Skjæringer må unngås. Det må stilles strenge vilkår til bruk av veien. Veien 
anlegges utelukkende for å tjene jordbruksformål.” ….

Konklusjon
Regelverket for å få godkjent en vei etter plan- og bygningsloven er atskillig strengere enn
regelverket for å få godkjent landbruksveier. Hovedfokus ved godkjenning av landbruksveier 
er å bidra til å rasjonalisere og styrke jordbruksdriften uten at dette går på bekostning av 
kjente miljø- og landskapsverdier. Landbruksveier godkjennes vanligvis gjennom 
administrative vedtak.

Landbruksveier gjennom utmark er likestilt med utmark, dvs. at all annen motorisert bruk enn 
landbruksformål må behandles som en dispensasjon etter lov om motorferdsel i utmark. 
Dette er et viktig forhold som ofte gis stor vekt ved godkjenning av landbruksveier, og som 
betyr at uønsket motorisert ferdsel ikke er tillatt.

Vurdert opp mot landskapsverdier og biologisk mangfold, samt presedens i lignende saker vil
miljøavdelingen fraråde at veien omklassifiseres til kl. 5 og at bruksformålet utvides til også å 
gjelde privat bilveg. Følgende forhold legges til grunn for dette standpunktet:

1. Veien går gjennom et verdifullt landskap av nasjonal verdi. Søknad om landbruksvei ble 
grundig behandlet i 2002 og veien ble utelukkende godkjent for å imøtekomme 
landbruksinteressene og for å opprettholde de verdifulle kystlyngheiene. Dette er også 
presisert i miljøavdelingens innspill til saken i 2002. Kjøring som ikke har en landbruksmessig 
verdi / formål vil skape unødvendig uro i området.

2. En omklassifisering og utvidelse av veiens bruksformål til også å gjelde privat hyttevei /
bilvei i dette sårbare landskapet vil danne sterk presedens for lignende saker – og dem er 
det en hel del av. Med tanke på sakens historikk vil en også sende ut svært uheldige signal 
dersom denne bruksendringen godkjennes.

3. ”Snuplassen” / parkeringsplassen i enden av landbruksveien utgjør et markert inngrep i 
dette sårbare terrenget. Arealet er ca 550 m2 oppfylt masse og kan etter saksbehandlers 
vurderinger ikke ansees å være en del av traktorveien slik det er utformet i dag. Dette arealet 
bør tilbakeføres og innskrenkes til det som strengt tatt er nødvendig for å snu med en traktor 
og tilhenger.

4. Dersom veien også godkjennes som bilvei kl. 5 vil det kunne medføre økt utbyggingspress 
i området på lang sikt, noe som ikke er ønskelig pga områdets store landskapsverdier og 
dets innhold av rødlistearter. 

****
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) har som formål at naturen 
og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas 
vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskehetens 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden.

Det er spesielt kap. II som gjelder alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk som er 
aktuell for denne saken. I § 8 står det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om artenes bestandssituasjon, 
naturtypenes utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Her står det 
også at myndighetene skal legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, og som kan bidra til bærekraftig bruk 
og vern av naturmangfoldet. I § 9 står det om føre-var-prinsippet. Her står det at når det 
treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
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ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Dersom det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Ut fra tidspunktet som søknaden om omklassifisering er innkommet på, skal søknaden 
behandles etter plan- og bygningsloven 1985.

I forbindelse med saksbehandlingen av evt. ulovlig bruk av landbruksveien, leverte ”veilaget 
og grunneierne på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3” inn kommentarer til kommunens brev av 19.01.11, 
der det ble varslet befaring 26.01.11. I dette brevet viser de til tillatelsen til å bygge 
landbruksveien. Tillatelsen refererer til grunneiernes søknad hvor det opplyses at 
interessene i veien er fordelt med 70 % jordbruk og 30 % annet. I høringsuttalelsen fra 
kommunens miljøavdeling, stilles det krav om at trafikken på veianlegget skal være relatert til 
jordbruk. Likevel fatter jordbrukssjefen vedtak uten begrensninger i bruken av 
landbruksveien. Inneforstått er det da at hytteeierne har tillatelse til å bruke landbruksveien 
for bilkjøring til snuplassen i Vaksvik, i henhold til innsendt søknad, ifølge brevskriverne. De 
skriver videre at i forkant av veisøknaden var det flere møter mellom representanter fra 
veilaget, grunneierne og landbrukskontoret. I disse møtene ble landbrukskontoret gjort 
oppmerksom på at veien kun ville bli realisert dersom hytteeierne tok anleggskostnaden. 
Forutsetningen var at bilkjøring ble tillatt på landbruksveien ut til hyttene. Brevskriverne viser 
til at vegvesenet i 2004 ga tillatelse til ny avkjørsel for Vaksvikveien til både jordbruksarealer 
og hytter. Brevskriverne viser videre til Landbruksdepartementets håndbok ”Normaler for 
landbruksveier”. Benevnelsen ”landbruksvei klasse 7, tung traktorveg” forteller at veien skal 
være bygget etter tekniske og geometriske krav for denne type vei. Altså sier ”landbruksvei 
klasse 7” ifølge brevskriverne ikke noe om hvilken trafikk som er tillatt på veien, men er kun 
en henvisning til en byggebeskrivelse for hvordan anleggsarbeidet skal utføres. 

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen beklager at denne saken har blitt liggende, uten at det ble fanget opp at 
saksbehandlingen av søknaden om omklassifisering ikke var fullført.

Landbruksveien er bygget – slik det fremkommer allerede i godkjenningsdokumentet fra 
22.08.05 – ”i en bedre teknisk tilstand enn den omsøkte veiklasse 7”. Det som skulle være 
en snuplass i forbindelse med utkjøring av fôr på vinteren, er bygget som en parkeringsplass 
på over 40 m lengde og med bredde mellom 9 og 15 meter. Arealet er ca 500 m2. 
Opparbeidelsen av plassen har medført en betydelig fylling.

Det vil etter saksbehandlers syn være uheldig dersom man skal ”premiere” følgende 
fremgangsmåte:

1. Etter at man har fått avslag på søknad om bygging av bilvei, søkes det om bygging 
av landbruksvei (veiklasse 7, dvs. enkel standard). 

2. Søknaden om å bygge landbruksvei innvilges.
3. Det bygges en vei med bedre standard enn landbruksvei, men man får likevel 

ferdiggodkjenning.
4. Under ett år etter at man har fått ferdiggodkjenning, søker man om omklassifisering til 

bilvei (veiklasse 5).
5. Deretter tas veien i stor grad i bruk som bilvei av de som har fritidsbolig i området. I 

møte med administrasjonen ble det hevdet at de var i god tro.

Det er oppsiktsvekkende at man på en landbruksvei som bygges for å kunne kjøre vinterfôr 
ved store snøfall, velger å bygge møteplasser for hver 200 m.

Selv om både vegvesenet og jordbrukssjefen ut fra sine ståsteder finner at det bør kunne 
tillates en omklassifisering fra landbruksvei til bilvei, finner saksbehandler at de argumentene 
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som fremkommer mot en omklassifisering i uttalelsene fra både Fylkesmannen i Rogaland 
og miljøavdelingen i Eigersund kommune som mer tungtveiende.

Når det gjelder brevet fra ”veilaget og grunneierne på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3” av 11.02.11, så 
har saksbehandler følgende merknader:

 Når Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i § 2 tredje ledd sier at: ”Veg i utmark 
som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark”, og man i 
samme lovs § 3 finner at ”I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre 
det følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i lov”, så betyr det at selv om 
landbrukssjefen i sitt vedtak av 09.10.02 ikke presiserer at kjøring til fritidsboligene 
ikke er tillatt, at slik kjøring ikke er tillatt.

 Det er underlig at ”veilaget og grunneierne på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3” har vært i god tro 
når de har benyttet landbruksveien til kjøring til fritidsboligene, når de 8 måneder etter 
at de har mottatt ferdiggodkjenning for landbruksveien, søker om omklassifisering 
26.04.06 til klasse 5 med den begrunnelse at de skal kunne benytte landbruksveien til 
å kjøre fram til fritidsboligene.

 Brevskriverne viser til at ifølge søknaden om tillatelse til å bygge landbruksveien, har 
man oppgitt at 70 % er jordbruksrelatert og 30 prosent er ”annet”. Dersom man legger 
til grunn at det er i størrelsesorden 10 fritidsboliger som det er aktuelt å ta seg fram til 
ved å kjøre på landbruksveien, og hver av disse kjører på veien i gjennomsnitt 20 
ganger per år (lavt anslag), så blir det i størrelsesorden 200 turer per år. Når 
begrunnelsen for å bygge veien var at man skulle kjøre fôr til sauene ved stort 
snøfall, kan man anslå at det er behov for i gjennomsnitt 20 slike turer per år. 
Fritidsbruken vil da utgjøre i størrelsesorden 90 % av bruken, mens den 
landbruksmessige trafikken utgjøre i størrelsesorden 10 %. Dette blir en helt annen 
fordeling enn det brevskriverne refererer til at søknaden inneholdt.

 Det forhold at vegvesenet har gitt avkjøringstillatelse fra Løyningsveien, kan ikke 
tolkes slik at det gir hytteeierne rett til å kjøre på landbruksveien. Statens vegvesen 
har ikke hjemmel for å gi hytteeierne lov til å kjøre på landbruksveien.

 Selv om den håndboken brevskriverne refererer til ikke sier noe om hvilken trafikk 
som kan benytte en vei i klasse 7, så tilsier både Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag og brevet fra landbrukssjefen 18.02.09, at kjøring til fritidsboligene ikke er 
tillatt på landbruksveien.

Etter § 7 i plan- og bygningsloven 1985 skulle det foreligge særlige grunner for at det skal 
kunne gis dispensasjon fra loven m.v. Ønsket fra de som eier hytte nær enden av 
landbruksveien om å få kjøre 1,2 km nærmere hytta enn det gjeldende planer legger opp til, 
kan etter saksbehandlers syn ikke være tilstrekkelig tungtveiende til at det bør gis 
dispensasjon fra kommuneplanen. Det anbefales derfor at Formannskapet avslår søknaden.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om omklassifisering av jordbruksvei til bilvei, 
sammen med innkomne høringsuttalelser. Etter en samlet vurdering har Formannskapet 
kommet til at fordelene ved en omklassifisering til bilvei er så store at søknaden må innvilges 
og dispensasjon fra kommuneplanen for Eigersund kommune gis. 

De særlige grunnene som teller for en omklassifisering er følgende:
1.
2.

Tinglyste parkeringsplasser for hyttene på gnr. 9, bnr. 1, 2 og 3 kan flyttes til 
parkeringsplassen i enden av Vaksvikveien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985, § 7, jf. kommuneplan for 
Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
175256 Tillatelse til å bygge landbruksvei..pdf
175272 Ferdiggodkjenning landbruksvei.pdf
175273 Søknad om omklassifisering.pdf
175275 Søknad om omklassifisering 2.pdf
175278 Søknad om omklassifisering 3.pdf
175279 Notat jordbrukssjefen.pdf
175282 E-post fra byggesakssjefen.pdf
160600 Svar vedr. befaring gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik
171231 Uttalelse - søknad om omklassifisering av landbruksvei på gnr. 9 bnr. 1, FV 61

172143
Utalelse til søknad om omklassifisering av landbruksvei til fritidsformål på gnr. 9 bnr. 
1, 2 og 3 - Eigerøy, Vaksvik

173572 Søknad om omklassifisering av landbruksvei 2.pdf
168931 Vaksvikveien - omklassifisering, høringsuttale
175316 Reg bestemmeleser Vaksvik.pdf
175317 Reg plan Vaksvik.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.02.2009 Erling Svensen
Ulovlig kjøring og oppsetting av piggtrådgjerde i 
Vaksvik

2 I 05.06.2009 Erling Svendsen
Forespørsel i forbindelse av oppsetting av gjerde 
- etterlysing av svar

3 U 19.01.2011
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad; 
Borghild Sæstad

Befaring, gnr. 9, bnr. 1,2 og 3,  Vaksvik.

4 X 27.01.2011 Bilder befaring 26.01.11

5 I 11.02.2011
Veilaget og grunneiere 
gnr. 9 bnr. 1/2/3

Svar vedr. befaring gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik

6 U 28.02.2011
Borghild Sæstad; 
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad

Bruk av jordbruksvei og ulovlig anlagt vei. 
Vaksvik. Forhåndsvarsel om pålegg.

7 U 04.03.2011
Borghild Sæstad; 
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad

Landbruksvei - Eigerøy, Vaksvik. Søknad om 
omklassifisering.

8 U 08.03.2011

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Direktoratet for 
naturforvaltning; 
Statens vegvesen; 
Per Steinar Berentsen; 
Jone Chr. Omdal; 
Steinar Nordvoll; 
Dag Kjetil Tonheim

Søknad om omklassifisering av landbruksvei.  
Vaksvik. Eigerøy. Høring.

10 I 06.04.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - søknad om omklassifisering av 
landbruksvei på gnr. 9 bnr. 1, FV 61

9 X 11.04.2011 Magne Eikanger Vaksvikveien - omklassifisering, høringsuttale

11 I 18.04.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Utalelse til søknad om omklassifisering av 
landbruksvei til fritidsformål på gnr. 9 bnr. 1, 2 og 
3 - Eigerøy, Vaksvik

12 X 06.05.2011 Magne Eikanger
Uttalelse til søknad om omklassifisering av 
landbruksvei - Løyning/Vaksvik på Søre Eigerøya

14 U 08.06.2011
Jan og Elsa Sæstad; 
Hans og Anny Sæstad; 
Borghild Sæstad

Varsel/informasjon om befaring

15 U 08.07.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling

Utsending av vedtak - Omklassifisering av 
landbruksvei

16 I 01.08.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak om dispensasjon til 
omklassifisering av landbruksvei til bilvei på gnr. 
9 bnr. 1, 2 og 3 - Vaksvik

17 U 30.08.2011

Borghild Sæstad; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling; 
Hans og Anny Sæstad; 
Jan og Elsa Sæstad

Gjerde og kjøring i terreng, omklassifisering av 
landbruksvei gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3 - Eigerøy, 
Vaksvik. Klage fra Fylkesmannen.

18 I 31.10.2011 Lasse Vold Vei til Vaksvik gnr. 9 bnr. 1, 2 og 3
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Parter i saken:
            

Borghild Sæstad Løyningsveien 74 4370 EGERSUND
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling

Postboks 407 4379 EGERSUND

Hans og Anny Sæstad Løyningsveien 51 4370 EGERSUND
Jan og Elsa Sæstad Løyningsveien 89 4370 EGERSUND

N Lasse Vold
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INTERNT NOTAT 
SØKNAD OM OMKLASSIFISERING AV LANDBRUKSVEI, VAKSVIK PÅ EIGERØYA 
Høringsuttalelse fra Miljøavdelingen mht. landskapsverdier og biologisk mangfold 
 
Det vises til høringsbrev fra seksjon byggesak den 8.3.2011, hvor miljøavdelingen gis anledning til å gi 
sin uttale til søknad om omklassifisering av landbruksvei til privat bilvei. 
 
Sakshistorikk 
Denne saken har en lang sakshistorikk. Kort oppsummert har grunneiere og hytteeiere ønsket å 
anlegge en privat, kombinert bilveg og jordbruksvei (ca 1.3 km) frem til hytter og sjøbuer i Vaksvik og 
Naglevik. Dette gikk ikke gjennom i reguleringsplan for Naglevik (3.9.1990) og Vaksvik (17.6.1992), 
hvor parkeringsanlegg er regulert nær Løyningsveien og adkomst til hyttene er regulert gjennom 
gangsti.  
 
Grunneiere søkte i 2001 om å få godkjent en jordbruksvei med et todelt formål hvor det ene var 
landbruk og det andre enklere adkomst til hyttefeltet. Etter befaring i området ble søknaden avslått 
fordi tiltaket ikke stod i forhold til den landbruksmessige nytteverdien av veien. Søker ble derfor bedt 
om å søke veien godkjent etter plan‐ og bygningsloven. 
 
I 2002 ble det på ny søkt om godkjenning av jordbruksvei fordi grunneier og landbrukskontoret 
hadde innledet et samarbeid om et prosjekt for å skjøtte lynghei og holde villsau. Landbrukskontoret 
mente at det var av avgjørende betydning at det ble anlagt en jordbruksvei for å kunne kjøre ut 
vinterfôr ved store snøfall. 
 
Det aktuelle området representerer et unikt landskap i regional og nasjonal sammenheng (rap. Vakre 
landskap i Rogaland) og området huser flere rødlistearter. Miljøavdelingen gav i 2002 en uttale til 
saken før landbrukskontoret fattet vedtak, bl.a.: 
 
”Dersom landbrukskontoret finner å kunne godkjenne anlegg av landbruksvei i dette området vil det 
være nødvendig å stille strenge krav til godkjenningen. Landbruksveien i dette tilfellet anlegges 
utelukkende for å tilfredsstille krav om rasjonell drift i jordbruket. Det er ikke snakk om å lage en 
kombinasjonsveg som også kan benyttes som adkomstvei til hyttefelt ved sjøen. 
 
I den senere tid har vi sett eksempler på at landbruksveier har blitt brukt som virkemiddel/argument 
for senere å få anlagt adkomstveger til hyttefelt etter plan‐ og bygningsloven. Inngrepet er allikevel 
gjort og spranget til bilveg blir kortere. Denne utviklingen er ikke ønskelig. Landbruksmyndighetene 
har et ansvar for å stille vilkår som utelukker/vanskeliggjør muligheten for slik bruk i ettertid.” 
 
I 2002 konkluderte Miljøavdelingen slik i saken (3/10‐02): 
 
”Tiltaket er lokalisert til et område som er fremhevet i fylkeskommunens rapport Vakre landskap i 
Rogaland. Rapporten klassifiserer området med meget høy landskapsverdi/nasjonal interesse (****). 
Rapporten konkluderer også med at : … det er viktig med skjøtsel som opprettholder det åpne og 
kontrastfulle landskapet. En fremføring av et veganlegg vil dermed kreve uhyre forsiktighet, slik at 
disse verdiene ikke forringes. Her har kommunen et klart ansvar for at de estetiske landskapsverdiene 
blir tilfredsstillende ivaretatt.  
 
Det tyngste argumentet for å anlegge vegen er at lyngheidrift og sauehold kan gjenopptas for å 
opprettholde et åpent landskap. Flere tunge argumenter taler imidlertid imot gjennomføring av 
tiltaket. 
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For at veien ikke skal stå i konflikt til landskapsinteressene, mener saksbehandler at den ikke må ledes 
ut i det åpne landskapet. Den må følge de naturlige terrengformasjonene. Veidekket må ha en farge 
som ikke skiller seg vesentlig fra de naturlige fargene i området – eventuelt sås til. Skjæringer må 
unngås. Det må stilles strenge vilkår til bruk av veien. Veien anlegges utelukkende for å tjene 
jordbruksformål.” …. 
 
 
Konklusjon 
Regelverket for å få godkjent en vei etter plan‐ og bygningsloven er atskillig strengere enn 
regelverket for å få godkjent landbruksveier. Hovedfokus ved godkjenning av landbruksveier er å 
bidra til å rasjonalisere og styrke jordbruksdriften uten at dette går på bekostning av kjente miljø‐ og 
landskapsverdier. Landbruksveier godkjennes vanligvis gjennom administrative vedtak. 
 
Landbruksveier gjennom utmark er likestilt med utmark, dvs. at all annen bruk enn landbruksformål 
må behandles som en dispensasjon etter lov om motorferdsel i utmark. Dette er et viktig forhold som 
ofte gis stor vekt ved godkjenning av landbruksveier, og som betyr at uønsket motorisert ferdsel ikke 
er tillatt.  
 
Vurdert opp mot landskapsverdier og biologisk mangfold, samt presedens i lignende saker vil 
miljøavdelingen fraråde at veien omklassifiseres til kl. 5 og at bruksformålet utvides til også å gjelde 
privat bilveg. Følgende forhold legges til grunn for dette standpunktet:  
   
1. Veien går gjennom et verdifullt landskap av nasjonal verdi. Søknad om landbruksvei ble grundig 

behandlet i 2002 og veien ble utelukkende godkjent for å imøtekomme landbruksinteressene og 
for å opprettholde de verdifulle kystlyngheiene. Dette er også presisert i miljøavdelingens innspill 
til saken i 2002. Kjøring som ikke har en landbruksmessig verdi/formål vil skape unødvendig uro i 
området.  

 
2. En omklassifisering og utvidelse av veiens bruksformål til også å gjelde privat hytteveg/bilveg i 

dette sårbare landskapet vil danne sterk presedens for lignende saker – og dem er det en hel del 
av. Med tanke på sakens historikk vil en også sende ut svært uheldige signal dersom denne 
bruksendringen godkjennes.  

 
3. ”Snuplassen”/parkeringsplassen i enden av landbruksvegen utgjør et markert inngrep i dette 

sårbare terrenget. Arealet er ca 550 m2 oppfylt masse og kan etter saksbehandlers vurderinger 
ikke ansees å være en del av traktorvegen slik det er utformet i dag. Dette arealet bør 
tilbakeføres og innskrenkes til det som strengt tatt er nødvendig for å snu med en traktor og 
tilhenger. 

  
4. Dersom veien også godkjennes som bilvei kl. 5 vil det kunne medføre økt utbyggingspress i 

området på lang sikt, noe som ikke er ønskelig pga områdets store landskapsverdier og dets 
innhold av rødlistearter. 

 
 
Eigersund kommune 2. mai 2011 
Miljøavdelingen      
 
Jone Omdal 
Vei og utemiljøsjef 
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Naturbase dokumentasjon  Biologisk mangfold 

BN00045265, Søre Eigerøy
Kommune Eigersund
Områdebeskrivelse Generelt: Lokaliteten er eit større område anortositt-hei med mykje bart fjell og med 

fukthei og myr mellom anortosittknollane. Mellom Auglend og Løyning går eit flatare drag 
med meir lausmassar og større myrar enn elles. Lokaliteten ligg i boreonemoral 
vegetasjonssone og klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2), i hovudsak under 30 m.o.h., 
men stig mot nord opp mot 100 m.o.h. 
 
Vegetasjon: Området er dominert av fukthei (H3) med blåtopp, røsslyng, rome, 
klokkelyng, bjønnskjegg, som stort sett er velskjøtta med beiting. Andre artar i fuktheia er 
klokkesøte, pors, skottlandsaunetrøyst, lyngaugnetrøyst, heiblåfjør, kystmyrklegg, 
knegras, hundekvein og kornstorr, dessutan 5 artar såtemose og heitorvmose. Det er lite 
til moderat tilgroing, noko osp, rogn og bjørk, særleg i brattare terrreng mot aust og ved 
Skreddalsvatnet og Smådalsvatnet. I sørhellingar finst einskilde rose-hasselkratt med 
vivendel. Myrane er fattige, eit par av dei er over 20 da., men tvebustorr viser at rikare 
innslag finst. Dei mange vatna er næringsfattige med botngras, krypsev og kvit nøkkerose 
og litt takrøyr, men og med sjeldnare innslag langs strendene, med buntesevaks (nær 
trua-NT) og bustsmyle ved Auglend. Ved Auglend er det og lågurteikeskog med kusymre. 
 
Kulturpåverknad: Området er for det meste velskjøtta med bra med sau, m.a. 
utegangarsau, men og storfe. Det er nokre mindre plantefelt, , m. a. v Skreddalsvatnet og 
Svartavatnet.. Det er bygd ein ny, skjemmande veg og P-plass aust for Selvåg og 2 nye 
hytter. I sør er friluftsområdet Auglend med viktige kulturminnekvalitetar, m.a. naustmiljø i 
Vandringshamn og ein fin geil.  
 
Artsfunn:  
Omsyn og skjøtsel Lokaliteten bør beitast minst like mykje som i dag. 
Klokkesøtebestandane vil vera avhengige av langsiktig tradisjonell bruk med beiting og 
trakk. Arten treng naken jord for å spira og utvikla seg. Ein bør unngå gjødsling og fysiske 
inngrep. Det er særleg viktig å unngå vidare hytte- og vegbygging.

Naturtyper
Naturtype Kystlynghei
Utforming
Verdi Svært viktig
Stedkvalitet
Dato registrert 07.09.2005

Tillegg for naturtyper
Naturtype Andel
Kystlynghei 10
Kystlynghei 65
Kystmyr 20

Andre opplysninger
Totalareal 7991 daa

Dokumenter
Tittel Link Dokumenttype

Foto:Audun Steinnes BN00045265 Søre 
Eigerøy_4125_red.jpg Bilder

Foto:Audun Steinnes BN00045265 Søre 
Eigerøy_4126_red.jpg Bilder

Foto:Audun Steinnes søre eigerøy_005.jpg Bilder
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Kilder
Navn Årstall Tittel Link Kildetype

Norderhaug,A. & al. 2007

Supplerende 
kartlegging av 
biologisk 
mangfold i 
jordbrukets 
kulturlandskap, 
inn- og utmark, i 
Rogaland, med 
vurdering av 
kunnskapsstatus. 
Nasjonalt 
program for 
kartlegging og 
overvåking av 
biologisk 
mangfold. DN 
Utredning 2007-4

Litteratur

Kartutsnitt

 
Bilder

Foto:Audun Steinnes Foto:Audun Steinnes

Foto:Audun Steinnes

 
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning 
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Besøksadresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland / Landbrukssenter Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret

  
  

Eigersund kommune
Seksjon byggesak
Postboks 580
4379 EGERSUND

Vår ref.: 11/10822 / 09/394 / GBR-9/1, GBR-9/2, GBR-9/3, FA-K11, FA-Q10 Dato: 11.04.2011

Saksbehandler: Johan Norum Direkte telefon: 51 46 10 33 /   

E-post: johan.norum@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vaksvikveien - omklassifisering, høringsuttale

Landbrukskontoret viser til brev fra Byggesakssjefen datert 08.03.2011.

I dette brevet kan vi lese at man ønsker en høringsuttale i forhold til søknad om 
omklassifisering av landbruksvei til bilvei ( klasse 5 ).

Vi legger til grunn at denne veisakens historie er kjent for Byggesakssjefen, og ser derfor 
ingen grunn til å summere denne.

Den foreliggende vei er godkjent av Landbrukskontoret som traktorvei  ( veiklasse 7 ) i brev 
av 22.08.2005. 

I en landbruksfaglig vurdering av hvorvidt man skal tilrå en omklassifisering til en annen 
veiklasse, hvor også bruken av veien utvides fra næringsbruk ( landbruk ) til andre formål 
utenfor / utover  landbruksinteressene, må det legges vekt på hvorvidt en slik 
omklassifisering vil kunne være til ulempe for stedbunden landbruksaktivitet.

Landbrukskontoret kan ikke se at en omklassifisering av angjeldende vei vil medføre noen 
ulempe for landbruksrelatert  bruk av veien.

Vi vil også mene at det vil være en samfunnsmessig gevinst ved en omklassifisering og 
derav utvidet bruk av veien. Denne gevinsten består blant annet i at kostnadene ved bygging 
av veien deles på flere interesser enn landbruk alene. 

Vi kan, ut fra en landbruksfaglig vurdering, ikke se at det er konfliktskapende for 
landbruksinteresser at veien omklassifiseres til bilvei ( veiklasse 5 ).

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll Johan Norum
Jordbrukssjef Fagkonsulent landbruk
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2012
Arkiv: :GBR-7/148, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3389
Journalpostløpenr.:
12/31913

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
013/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21. Søknad om bortfall av eller reduksjon i 
påløpt tvangsmulkt.
  

Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget i møte den 14.06.11, som sak 108/11, vedtok ikke å ta klagen fra 
advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og Reidar Gullestad på vedtaket i Miljøutvalget
den 12.04.11, sak 074/11, til følge, og etter at Fylkesmannen den 22.03.12 stadfestet 
vedtaket i Miljøutvalget av 12.04.11, har advokat Eddie Årstad på vegen av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på ny søkt om at kommunen frafaller eller reduserer påløpt tvangsmulkt, 
som per 03.05.12 var kommet opp i kr. 200.721,-.
Det anbefales at søknaden ikke etterkommes. Det som er nytt etter at Miljøutvalget fattet sitt 
vedtak i sak 074/11 den 12.04.11, er at den ulovlige brygga nå er fjernet og det er bygget en 
ny og mindre brygge som er i samsvar med gitt tillatelse. Ut over dette faktum, fremkommer
det i søknaden ingen vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket om 
opprettholdelse av tvangsmulkt ble fattet i sak 074/11 den 12.04.11 og sak 108/11 den 
14.06.11.

Saksgang:
Søknaden om bortfall av ilagt tvangsmulkt eller reduksjon i denne avgjøres av Planteknisk 
utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke etterkommes da søknaden ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det siste vedtaket om 
ileggelse av tvangsmulkt ble fattet.

Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av en ny 
brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden skal 
etterkommes.

Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyrets vedtak M-085/03 den 07.04.03:
Miljøstyret kan ikke se at det fremlagte endringsforslaget gir grunnlag for å vedta en mindre 
vesentlig reguleringsendring og vil derfor avvise forslaget.

Vedtaket er fattet med 9 mot 4 stemmer.

Miljøutvalgets vedtak M-47/04 den 08.03.04:
1. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av brygge/båtstø på 7/148 i ca 10 m lengde langs strandlinjen 
og med lengde ca 8 m ut i sjøen på areal regulert til spesialområde-friluftsområde sjø, som 
omsøkt den 23.05.03. Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. pbl § 7.

2. Da brygge/båtstø er bygget ulovlig på areal regulert til spesialområde-friluftsområde 
sjø, pålegges eier av 7/148, å fjerne den ulovlig bygde brygge/båtstø på 7/148 senest  8 uker 
etter at endelig vedtak iht. ovenfor pkt. 1 foreligger. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 113.

3. Dersom ulovlig oppført brygge/båtstø ikke blir fjernet iht. ovenfor pkt. 2, pålegges eier 
av 7/148 å betale en løpende tvangsmulkt stor kr 150,- pr. dag frist satt i pkt. 2 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 116a.

4. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av båthus/redskapsbod som omsøkt 22.03.03 på areal regulert 
til spesialområde-friluftsområde sjø. Dette da reguleringsplanen både skal ivareta offentlige 
landskapsmessige hensyn av å beholde strandsonen ubebygd, samt skal ivareta 
naboeiendommens interesse i å beholde utsikt fra eksisterende fritidsbolig, jfr. naboprotest. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. § 7.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-134/04 den 22.06.04:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier 
at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 47/04 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-224/06 den 19.10.06:
Miljøutvalget vil med medhold i §30.1 i pbl anbefale at det kan startes opp regulering for å 
regulere inn brygger i reguleringsplan for Hatlevikbukta under forutsetning av at følgende 
forhold skal ivaretas:
1. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen eller 2 meter foran den enkelte bygning.
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2. En skal søke å finne fellesløsninger inn forbi rammene av forrige pkt. og antall 
brygger skal holdes på et absolutt minimum. 
3. Bryggene skal utføres i tre og utfylling er ikke tillatt.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-005/11 den 18.01.11:
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp vesentlig reguleringsendring for Hatlevikbukta 
med sikte på å få avklart rammer for brygger. Endelig avklaring vil måtte skje i forbindelse 
med behandling i reguleringsplanen, men der MU vedtak i sak 224/06 i utgangspunktet 
legges til grunn. 
1. Fortøyningene fra båtene/uteliggere må avgrenses mest mulig. 
2. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen. Bryggene må søkes å få en utforming hvor eksisterende fundament kan benyttes, 
men på en slik måte at de blir holdt så små som mulig ev. med åpne områder/sprang m.m.
3. En skal søke å finne fellesløsninger innforbi rammene av forrige pkt. og antall brygger 
skal holdes på et minimum. Det tillates ikke nye brygger i planområdet.
4. ROS vurdering må gjennomføres. Bølgeslag må utredes av fagkyndig og må tas 
hensyn til ved utforming, dimensjonering m.m.
5. Reguleringsendringen skal omfate hele planen og leveres digitalt i samsvar med 
gjeldende standard.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-074/11 den 12.04.11:
Miljøutvalget har nøye vurdert Eldbjørg og Reidar Gullestad samt advokat Eddie Årstads 
anmodning om stans, nedsettelse eller frafallelse av akkumulerte dagmulkter i sak M-47/04 
av 08.03.04, men har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner som taler for at dette 
bør gjøres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Miljøutvalgets vedtak M-108/11 den 14.06.11:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på Miljøutvalgets vedtak M-074/11 av 12.04.11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak M-074/11 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kapittel VI sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse, jamfør 
forvaltningslovens § 28.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ifølge kommunens eiendomskart overtok Gullestad som hjemmelshavere på denne 
eiendommen den 10.05.02.
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Eldbjørg og Reidar Gullestad søkte den 08.05.03 om dispensasjon for allerede oppført 
brygge på eiendommen gnr. 7 bnr. 148. Søknaden ble avslått av Miljøutvalget i sak M-47/04 
den 08.03.04. Søkerne ble samtidig pålagt å fjerne det utførte arbeidet med dagmulkter på 
kr. 150,- dersom pålegget ikke ble etterkommet. Miljøutvalgets vedtak M-47/04 ble påklaget 
til og stadfestet av Fylkesmannen i Rogaland.

Den 27.05.09 avsa Dalane tingrett dom etter at Jørgensen og Osmundsen hadde gått til sak 
mot Staten for å få opphevet Fylkesmannens vedtak om riving av brygga. Staten ved 
Miljødepartementet ble frifunnet.

Den 06.10.09 skrev tidligere byggesakssjef Bård Utvik en erklæring til Gulating lagmannsrett. 
I denne erklæringen skriver Utvik blant annet at han vitnet i Dalane tingretts behandling av 
saken mellom Jørgensen / Osmundsen og Staten. Bakgrunnen for Utviks uttalelser i 
tingretten var at han trodde Jørgensen og Osmundsen var profesjonelle aktører. I ettertid 
hadde han forstått at de ikke handlet som profesjonelle og han burde informert dem om 
byggesaksbehandlingen som om de var amatører. Utvik hadde i ettertid forstått at Jørgensen 
/ Osmundsen trodde at han hadde gitt dem muntlig tillatelse til byggingen av de aktuelle 
bryggene. Utvik mente at det burde vært gitt dispensasjon til å bygge de aktuelle bryggene 
basert på sammenlignbare tilfeller i området. 

Dalane tingretts dom ble anket til Gulating lagmannsrett. 02.11.09 besluttet lagmannsretten å 
avvise anken.

Avvisningsvedtaket ble anket inn til Høyesterett. Høyesterett avsa 28.01.10 kjennelse om å 
forkaste anken. 

Den 16.02.11 søkte Gullestad om at de akkumulerte dagbøtene ble stoppet, nedsatt er 
frafalt. Søknaden ble behandlet i Miljøutvalget 12.04.11, sak 074/11. Søknaden ble ikke 
imøtekommet.

Miljøutvalget behandlet i møte 14.06.11, sak 108/11, en klage fra advokat Eddie Årstad på 
vegne av Gullestad, på at søknaden ikke ble imøtekommet. Klager fikk ikke medhold. Klagen 
ble derfor sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Klagen som ikke fikk medhold av Miljøutvalget 14.06.11 ble sendt over til Fylkesmannen i 
Rogaland til endelig avgjørelse 21.06.11.

Miljøutvalget vedtok i møte 14.06.11, sak 096/11, en mindre reguleringsendring i tilknytning 
til reguleringsplan for Hatlevikbukta. Denne endringen åpnet opp for at byggesakssjefen 
17.08.11 kunne fatte vedtak om å gi tillatelse til en brygge som var i samsvar med nylig 
vedtatt reguleringsplan. 

I en e-post fra saksbehandler i seksjon byggesak 22.08.11 til Gullestad, skriver han blant 
annet at byggesakssjefen har tolket Miljøutvalgets pålegg slik at dagmulktene skulle påløpe 
til brygga var helt fjernet, eventuelt til det ble mottatt søknad i tråd med ny reguleringsplan. 
Kommunen mottok søknaden 01.07.11. Man har derfor stoppet dagbøtene fra denne datoen.

Den 23.08.11 sendte Advokatfirma Arntzen de Besche brev til kommuneadvokaten. I dette 
brevet skriver de blant annet at det har vært et møte den 20.06.11 vedrørende dagmulkten, 
der Valle og Grøsfjell fra seksjon byggesak, advokat Holst-Sæther, Svein Jørgensen (selger 
av aktuell eiendom) og advokat Helgø fra Arntzen de Besche var til stede. Det vises også til 
følgende formulering i et brev av 17.06.05 fra kommunen til den advokaten som da 
representerte Jørgensen:
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”Det bekreftes med dette at kommunen vil stille i bero innkreving av dagmulkter til det 
foreligger rettskraftig avgjørelse i tvisten, jfr. for øvrig vårt brev til advokat Stokkeland av 
09.06.05.”
Advokatfirmaet ber om at dagmulktkravet skal trekkes. Som et argument for dette nevnes det 
den saksbehandlingen som Jørgensen og Osmundsen hadde vært utsatt for i Eigersund 
kommune. Det vises til at før bryggen ble oppført i 2003 var Jørgensen og Osmundsen i 
kontakt med daværende byggesakssjef Utvik. Ifølge advokatfirmaet ga Utvik da muntlig 
tillatelse til å sette opp bryggen. Etter at bryggen var satt opp, fikk Jørgensen og Osmundsen 
krav fra Eigersund kommune om å søke om tillatelse til å la bryggene bli stående. Søknaden 
ble avslått. Jørgensen og Osmundsen ble dømt til å fjerne bryggene. Advokatkontoret skriver 
videre at denne saken har påført deres klienter omfattende kostnader. De er dømt til å betale 
kr. 651.000,- til Gullestad som følge av at sistnevnte er forpliktet til å fjerne brygga. De 
skriver videre at hele saken og de konsekvenser denne har fått for Jørgensen og 
Osmundsen har sin årsak i at de forholdt seg til Utviks muntlige tilsagn om å sette opp 
brygga. Etter det advokatkontoret forstår, er det flere lignende saker i Eigersund kommune 
der kommunen har måttet rydde opp som følge av mangelfull saksbehandling. De skriver 
også at: ”Når kommunen har hatt ansatt en bygningssjef som viser seg å ha gjort flere 
saksbehandlingsfeil, bør kommunen strekke seg langt for å finne løsninger for de av 
innbyggerne som på en særs negativ måte er blitt rammet.” Advokatkontoret avslutter med at 
på denne bakgrunn er det klientenes oppfatning at kommunen ikke har rettslig grunnlag for 
dagmulktkravet. De krever derfor at kommunen trekker kravet.

Den 24.08.11 sendte Advokatfirmaet tilleggsopplysninger til Fylkesmannen i forbindelse med 
klagesaken. I brevet viser de til andre eiendommer i det samme området. Når det gjelder 
Gullestad, så ble brygga utenom pælene fjernet til 01.04.11, skriver advokatkontoret. Likevel 
er dagbøtene beregnet helt fram til juni 2011, skriver advokatkontoret. De viser så til en sak i 
Maurholen, der de mener at kommunen har vist større velvillighet. De mener derfor at 
Gullestad er utsatt for forskjellsbehandling. 

I kommunens økonomisystem var dagbøtene kommet opp i kr 200.721,- per 31.08.11, ifølge 
e-post til Gullestad fra saksbehandler på seksjon byggesak. 

Den 20.10.11 sendte Advokatkontoret Arntzen de Besche brev til kommuneadvokaten. I 
brevet krever de at tvangsmulkten bortfaller eller settes ned. De viser til følgende formulering 
i kommentarutgaven til plan- og bygningsloven: 
”Plan- og bygningsmyndighetene har ikke ubetinget plikt til å utferdige mulkt. Kommunen må, 
bl.a. i lys av tilsynsplikten etter § 1-4 i loven, selv vurdere rimeligheten av å følge opp ulovlige 
forhold med tvangsmulkt.”
De skriver videre at i deres tilfelle er det ikke lenger rimelig å opprettholde tvangsmulkten. De 
viser til at hovedformålet bak regelen med tvangsmulkt er å rette opp det ulovlige forholdet. 
Advokatkontoret påpeker at brygga er revet, slik at formålet er nådd. 
Advokatkontoret skriver videre at ved all reaksjonsfastsettelse fra offentlige myndigheter må 
det gjøres en forholdsmessighetsvurdering. De viser også til Ot. prp. Nr 39 (1993-94) der 
lovgiver har gitt føringer for bruken av tvangsmulkt. I forarbeidene heter det blant annet: 
”Mulkten skal altså settes så høyt at det ikke vil lønne seg økonomisk for overtrederen å 
trosse påleggene. Samtidig må den ikke være urimelig.”
Advokatkontoret skriver at i deres tilfelle har kostnaden for deres klienter oversteget verdien 
av brygga mange ganger, og at det er klart at alt annet enn bortfall av tvangsmulkten vil være 
urimelig. Advokatkontoret viser også til avgjørelsen i Gulating lagmannsrett fra 02.11.09, side 
3 der det i oppsummeringen av ankende parters anførsler heter: 
”Det vises til Utviks forklaring om at han ”mente bryggene ville blitt tillatt”. Bygningssjefens 
positive holdning må tillegges vekt i forhold til de ankende parters subjektive forhold og i 
forhold til rimelighets- og forholdsmessighetsvurderingen.”
Advokatkontoret avslutter sitt brev med at det ikke lenger er hjemmel for å fastholde 
tvangsmulkten. ”Kommunen har oppnådd riving av bryggen, men det er ikke lovgivers 
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intensjon at plan- og bygningsloven skal hjemle en kommune sin adgang til å knekke en 
innbygger økonomisk.”

Den 22.03.12 fattet Fylkesmannen i Rogaland vedtak i klagesaken. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak av 12.04.11. Fylkesmannen oppfordret samtidig kommunen til å vurdere 
spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny etter at tillatelse er gitt, jf. plan- og 
bygningsloven § 32-5, annet ledd tredje punktum.

I brev til Reidar og Eldbjørg Gullestad, datert 03.05.12, skriver byggesakssjefen at i 
motsetning til Fylkesmannen, finner byggesakssjefen ikke grunn til å vurdere spørsmålet om 
nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny. Byggesakssjefen ber om at beløpet på kr. 
200.721,- blir overført til kommunens konto.

I et brev fra advokat Årstad til Eigersund kommune, datert 16.05.12, skriver han blant annet 
at de er forundret over byggesakssjefen avvisning av å vurdere nedsettelse av / bortfall av 
tvangsmulkten, slik Fylkesmannen oppfordret til. De ber om politisk behandling av saken. De 
ber også om at morarenter på beløpet på kr. 200.721,- bortfaller. 

I brev til advokat Årstad, datert 02.07.12, fra byggesakssjefen og konstituert 
kommunalteknisk sjef, redegjør de for historikken i saken. Det konkluderes med at i samråd 
med kommunalsjef økonomi har man kommet til at det ikke er kommet fram nye momenter 
som skulle tilsi at saken må legges fram for Planteknisk utvalg.

Ved brev av 10.07.12 fra Reidar Gullestad til Eigersund kommune, skriver han blant annet at 
han på ny ber om at saken tas opp til politisk behandling. Han påklager brevet av 02.07.12 
om innkreving av dagbøter. Han viser til oppfordringen fra Fylkesmannen i Rogaland om å 
vurdere spørsmålet om å redusere eller ta bort dagbøtene etter at tillatelse var gitt. 

I brev av 23.09.12 fra Reidar Gullestad til Eigersund kommune skriver han om påklage på 
vedtak om å inndrive dagbøter. Han skriver at ovennevnte sak er sendt over til Planteknisk 
utvalg uten innstilling / merknad fra administrasjonen. Han synes at dette er litt spesielt, 
ettersom det er kommunalteknisk sjef som har bedt ham om å påklage vedtaket som både 
byggesakssjefen og kommunalteknisk sjef har skrevet under på. Gullestad skriver videre at 
det var i en telefonsamtale han hadde med kommunalteknisk sjef om å anke avslaget til 
Fylkesmannen, det kom fram at kommunalteknisk sjef ikke hadde fått riktige opplysninger om 
hva som egentlig sto i brevet fra Fylkesmannen, at han ba Gullestad om å sende inn klage 
på vedtaket. Kommunalteknisk sjef kunne ikke love at hele dagbøtene ville bli tatt bort, men 
at kommunen nok ville ha dekket inn litt for arbeidet kommunen hadde hatt med saken. Dette 
aksepterer Gullestad, og han håper at man nå kan få en løsning på denne saken som har 
vart i nesten 10 år.
Gullestad skriver videre at han så lenge saken har pågått har vært positiv til å prøve å finne 
en løsning. Han oppgir at han allerede har hatt utgifter på til sammen 400.000 kroner på 
riving / oppbygging av ny kai, inkl. reguleringsplan og gebyr. Han nevner at brygga ikke er 
noe han har bygget ulovlig, men at han kjøpte eiendommen med ferdig brygge. Han nevner 
at det vel i utgangspunktet ville vært riktig å gi utbygger dagbot, og ikke de som var uheldig å 
kjøpe eiendommene som utbygger hadde bygget ut. 
Gullestad skriver at han helt siden han oppdaget at bryggeanlegget ikke var byggegodkjent 
har prøvd å få utbygger til å rette dette opp, men at vedkommende bare skulle kjøre 
rettssaker mot kommunen og brygga skulle ikke rives, da han mente at han ville få den 
godkjedt til slutt.
I 2007 – 2009 ønsket Gullestad å få utarbeidet en reguleringsendring, men utbygger ville 
ikke det, ettersom han ville vinne fram i retten. Gullestad skriver videre at han ikke kunne rive 
brygga mens saken ble behandlet i rettsapparatet, for dersom han vant fram og han allerede 
hadde revet brygga, ville det påføre ham store kostnader som ikke ville være nødvendige, og 
dersom han ikke rev brygga, ville kommunen gi ham dagbøter for ikke å rive. Det ville bli dyrt 

Side 408 av 453



7

uansett, skriver Gullestad. Han skriver videre at da Høyesterett avviste anken og utbygger 
hadde tapt alle sakene, kunne han gå i gang med å rive brygga selv, og få regulert inn en ny 
brygge. 
Gullestad skriver videre at ny brygge nå er bygget ferdig i samsvar med godkjente tegninger 
/ reguleringsplan. Gullestad håper at saken kan løse seg slik at man kan bli ferdig med den 
og at han slipper flere rettssaker mot utbygger. Han avslutter med at han skal møte utbygger 
i tingretten angående dagbøter dersom dette ikke ordner seg.

Den 05.10.12 skrev byggesakssjefen brev til Gullestad, der man viser til Gullestads brev av 
10.07.12 der Gullestad ber om å få lagt fram saken politisk. Byggesakssjefen skriver at 
Planteknisk utvalg i møte 25.09.12 ble forelagt flere skriv vedrørende dagmulkten. 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til administrasjonens behandling av saken og fant 
heller ikke grunnlag for å ta saken opp til ny politisk behandling. Ettersom Gullestads brev av 
23.09.12 var kjent for Planteknisk utvalg på møtetidspunktet, anser kommunen også dette 
skrivet som vurdert og besvart. Kommunen ser seg med dette ferdig med saken.

Den 29.10.12 skrev Fylkesmannen i Rogaland brev til Eigersund kommune. Fylkesmannen 
viser til sitt vedtak i klagesaken, 22.03.12, der kommunen oppfordres til å vurdere 
nedsettelse av tvangsmulkt etter at rettelse av det ulovlige tiltaket har funnet sted. 
Fylkesmannen viser til at kommunen i brev av 03.05.12 ikke finner grunn til å vurdere 
spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny av eget tiltak. Fylkesmannen 
skriver at brevet fra advokat Årstad, 16.05.12, må forstås som en ny søknad om nedsettelse 
eller frafall av påbeløpt tvangsmulkt. Fylkesmannen viser til brev fra Gullestad 10.07.12 og 
23.09.12, der argumentene for nedsettelse av påløpt tvangsmulkt gjentas. Fylkesmannen 
kan vanskelig se at kommunen kan avvise å behandle denne søknaden, i og med at de 
rettslige forutsetninger er endret i forhold til tidligere avslag i saken. Fylkesmannen viser til at 
bryggeanlegget nå er rettet og at det først er på dette tidspunkt kommunen kan vurdere 
nedsettelse av påbeløpt tvangsmulkt. Dersom kommunen likevel velger å avvise behandling 
av de fremsatte søknadene, må vedtaket begrunnes ut fra forvaltningslovens regler, og 
Gullestad må gis klagerett, skriver Fylkesmannen. De ber om å bli meddelt hva kommunen 
vil foreta seg i saken.

Den 08.11.12 skrev byggesakssjefen til Fylkesmannen. I brevet skriver han at han ikke har 
funnet grunn til å anse brevene av 10.07.12 og 23.09.12 som søknad om nedsettelse eller 
frafall av påbeløpt tvangsmulkt. Byggesakssjefen viser til at Fylkesmannen i brev av 22.03.12 
ba kommunen vurdere spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny etter at 
tillatelse til brygge ble gitt. Som kjent meddelte byggesakssjefen i skriv av 03.05.12 at man 
ikke så noe grunnlag for dette. Byggesakssjefen skriver videre at de mottatte brevene fra 
advokat Årstad og Gullestad bare er anmodninger om at Planteknisk utvalg vurderer hvorvidt 
det er grunnlag for å ta saken opp på ny. Saken ble forelagt Planteknisk utvalg i møte 
25.09.12 som en referatsak uten at utvalget hadde merknader til byggesakssjefens skriv av 
03.05.12. Eigersund kommunen ser dermed ingen grunn til å viderebehandle saken, da man 
anser den som endelig avgjort. Byggesakssjefen skriver avslutningsvis at en beslutning om 
ikke å ta saken opp på ny etter forvaltningsloven § 35 ikke er et enkeltvedtak. Følgelig er det 
heller ikke klagerett på denne beslutningen.

Den 29.11.12 skrev advokat Årstad brev til Eigersund kommune. I dette brevet søkes det om 
nedsettelse / ettergivelse av ilagt tvangsmulkt. Det presiseres at dette er en ny søknad. Når 
det gjelder faktum, så gjentar advokat Årstad på klientenes vegne at de er kommet uforskyldt 
opp i dette. Det er entreprenør / selger av eiendommen som har gått ut over 
reguleringsplanen og byggelinjegrensene i denne saken, og det er viktig å merke seg at hans 
klienter aldri har tatt til motmele mot at bryggeanlegget måtte reduseres. Han beklager at det 
har gått tid, men dette har sin årsak i en reell uenighet med entreprenør / selger om hvem 
som er ansvarlig for hva. Det har aldri vært klientenes hensikt på noen måte å forsøke å 
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tilsnike seg et større areal på bryggeanlegget enn det reguleringsplanen tilsier. Det er et 
viktig utgangspunkt, skriver advokat Årstad.
Advokat Årstad gjør gjeldende at både grunnlaget for å ilegge tvangsmulkt til hans klienter er 
feil, og subsidiært at mulkten som nå har akkumulert seg til et meget betydelig beløp er 
urimelig etter omstendighetene.
Advokat Årstads klienter har hele tiden hatt til hensikt å rette seg etter kommunale vedtak, 
har nå sørget for at bryggeanlegget på eiendommen nå er i tråd med reguleringsplanen.
Dette er ifølge advokaten et nytt moment i saken. Han presiserer at dette ikke er et resultat 
av kravet om tvangsmulkt, men fordi Gullestad gjennom hele prosessen har hatt til hensikt å 
forholde seg til lokale bygningsmyndigheter. Det uheldige for hans klienter er at de ikke 
undersøkte nærmere vedrørende byggelinjer med mer i forbindelse med bryggeanlegget. En 
annen sak er selvsagt at en kjøpers undersøkelsesplikt på et prosjekt som dette ikke strekker 
seg så langt, og de kan ikke kritiseres for dette, skriver advokat Årstad.
Hjemmelen for søknaden oppgis å være plan- og bygningslovens § 32-5, annet ledd tredje 
punktum, hvor det heter: ”Når det ulovlige forholdet er rettet, kan kommunen nedsette eller 
frafalle ilagt tvangsmulkt.”
Advokat Årstad viser til lovforarbeidene til denne bestemmelsen, der det heter: 
”Bestemmelsens andre ledd tredje punktum gir myndighetene en skjønnsmessig adgang til å 
nedsette eller frafalle en allerede påløpt tvangsmulkt for eksempel ut fra en økonomisk 
betraktning hvor prosesskostnadene måles opp mot antatt gevinst. Slikt frafall kan først skje 
etter at retting har funnet sted. Ettergivelse av tvangsmulkt kan i enkelte tilfeller være et 
virkemiddel for å få rettet ulovligheten dersom man underretter om at ettergivelse av 
tvangsmulkt vil bli vurdert når det ulovlige forhold er rettet. Avvises en søknad om hel eller 
delvis ettergivelse av tvangsmulkt, er dette et vedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven § 28.”

Advokat Årstad viser også til en dom i Agder lagmannsrett 31.10.05 som omhandler 2 
forhold. Det som har interesse her, er ifølge advokat Årstad den rettslige prøvingen av 
gyldigheten av et fylkesmannsvedtak om riving av et gjerde med mer. Også her hadde boten 
akkumulert seg til et betydelig beløp, og retten sier blant annet: ”Eventuell innkreving av hele 
den påløpte dagmulkt vil ramme Berg og Hornum svært hardt, og retten har merket seg at 
advokat Stabell har påpekt at det er mulig å søke om nedsettelse og / eller ettergivelse. I 
tilknytning til dette vil retten bemerke at verken gjerdet eller leveggen hittil kan antas å ha 
vært til vesentlig sjenanse for noen beskyttelsesverdig interesse, jfr. Her kommunens mer 
langsiktige planer for området.” 
Når det gjelder den siste bemerkningen fra lagmannsretten, så gjør advokat Årstad det 
gjeldende at dette bryggeanlegget heller ikke har vært til noen sjenanse for allmennheten, 
eventuelt andre, i dette tilfellet. Strandsonen her er privat og belagt med både naust og 
bryggeanlegg på tilliggende eiendommer, skriver advokat Årstad. 
Advokat Årstad nedlegger slik påstand:
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Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen ser at Gullestad er kommet uforskyldt opp i denne saken fra begynnelsen 
av. Det er likevel Gullestad som er hjemmelshavere på den aktuelle eiendommen, så det er 
dem kommunen kan rette et krav om tvangsmulkt mot. Dersom tvangsmulkten blir stående, 
må Gullestad vurdere å kreve denne tilbake fra dem de kjøpte eiendommen av.

Som det fremkommer i plan- og bygningsloven § 32-5, har kommunen anledning til å frafalle 
eller redusere en påløpt tvangsmulkt etter at forholdet er rettet. Tvangsmulkten er fastsatt 
med hjemmel i da gjeldende plan- og bygningslov av 1985, men søknaden om frafall eller 
reduksjon av tvangsmulkten skal behandles etter nå gjeldende plan- og bygningslov.

Plan- og bygningsloven § 32-5 gir ikke kommunen en plikt til å frafalle eller redusere påløpt 
tvangsmulkt selv om forholdet er rettet opp. 

Ordningen med tvangsmulkt er et viktig virkemiddel etter plan- og bygningsloven. 
Bestemmelsen tar sikte på å legge et press på tiltakshaver eller den ansvarlige for å få rettet 
opp ulovlige forhold. Formålet med tvangsmulkt er å motivere den ansvarlige til å innrette 
seg i henhold til bestemmelsene i loven. Vedtaket om tvangsmulkt vil alltid være et betinget 
vedtak. Tvangsmulkten avverges dersom man følger pålegget. En konsekvens ved løpende 
dagbøter er at det dersom mulkten løper over lang tid, kan dette føre til at det samlede 
beløpet utad fremstår som urimelig sett i forhold til den ulovligheten som er foretatt. 
Rettspraksis støtter imidlertid opp under hovedregelen at det er tiltakshaver / hjemmelshaver 
som bærer risikoen for at tvangsmulktens størrelse til slutt blir betydelig, og at dette i seg
selv ikke medfører at tvangsmulkten anses som urimelig.

Retten til å få prøvd lovligheten av et vedtak, kan likevel være et relevant moment i 
vurderingen av om sanksjonen står i rimelig forhold til ulovligheten, og bør derfor inngå i en 
helhetsvurdering av rimeligheten av sanksjonen.

I tillegg til retten til å få prøvd lovligheten av et vedtak, er følgende momenter med i 
helhetsvurderingen:
- tvangsmulktens størrelse, herunder hvor lenge den har løpt.
- årsaken til at pålegget ikke er eller ble oppfylt og i hvilken grad den ansvarlige kan klandres 
for det.
- om den ansvarlige har hatt noen fortjeneste ved ikke å oppfylle pålegget.
- arbeidets omfang og konsekvensene dette har hatt for omgivelsene.
- overtredelsens grovhet.
- hvilke tiltak tiltakshaver kunne gjort for å redusere størrelsen på tvangsmulkten, for 
eksempel ved å søke om utsatt iverksetting etter forvaltningslovens § 42 første ledd andre 
punktum eller om tiltaket enkelt kunne fjernes / flyttes til rettskraftig dom forelå.

Det er en forutsetning at sanksjoner, så som tvangsmulkt, skal stå i rimelig forhold til 
ulovligheten. Dette fremkommer i plan- og bygningsloven § 32-10 første ledd. Dette følger 
også av alminnelige forvaltningsmessige prinsipper. Størrelsen på tvangsmulkten skal være 
tilpasset slik at den gir et effektivt, men rimelig, press til å etterkomme pålegget. Mulkten skal 
være så stor at den eliminerer de fordeler den ansvarlige måtte ha ved å utsette 
gjennomføringen av pålegget. Mulkten kan altså blant annet settes så høyt at det ikke vil 
lønne seg økonomisk for overtrederen å trosse pålegget, men likevel uten å være urimelig.

Lovens ordlyd legger opp til en streng vurdering, og det skal ikke være en kurant sak å få 
nedsatt eller frafalt en ilagt tvangsmulkt. 

Spørsmålet i denne saken blir dermed: Foreligger det vektige grunner for at ilagt 
tvangsmulkt skal nedsettes eller frafalles?

Side 411 av 453



10

Ut fra en total og samlet vurdering av sakens fakta, finner byggesakssjefen at det anbefales 
at søknaden om reduksjon i / bortfall av ilagt tvangsmulkt ikke innvilges. Begrunnelsen for 
dette er som følger:

1. Dagbøtenes størrelse på kr 150,- per dag er ikke urimelig sett i forhold til den 
ulovligheten som er gjort. Grunnen til at det samlede beløpet er blitt så høyt, er at det 
har gått ca 3,5 år fra dagbøtene begynte å løpe til pålegget ble etterkommet og 
dagbøtene dermed ble stoppet.

2. Dersom dagbøtene skulle stoppes etter et visst antall dager eller når et visst beløp 
ble nådd, ville bygningsmyndighetens mulighet til å få gjennomført pålegget bli 
vesentlig redusert når dette tidspunktet / beløpet var nådd.

Det forhold at det ulovlige tiltaket er fjernet, er et moment som kan tale for reduksjon av 
påløpt tvangsmulkt, men byggesakssjefen finner ikke at dette faktum skal medføre bortfall 
eller reduksjon i tvangsmulkten i denne saken.

Det forhold at tiltakshaver ikke synes å ha hatt noen fortjeneste av at pålegget ikke ble 
etterkommet, er ikke tillagt så stor vekt at konklusjonen skulle bli annerledes.

Det forhold at tiltaket ikke var til stor ulempe for allmennheten eller andre er ikke tillagt så
stor vekt at konklusjonen skulle bli annerledes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom tvangsmulkten frafalles eller reduseres, medfører det et tilsvarende inntektsbortfall 
for Eigersund kommune. Dette faktum er ikke vektlagt i saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden etterkommes ettersom søknaden 
inneholder følgende vesentlige og nye opplysning som ikke var kjent da det siste vedtaket 
om ileggelse av tvangsmulkt ble fattet: den ulovlig oppførte brygga er nå fjernet. 

Ny tvangsmulkt fastsettes skjønnsmessig til kr.               ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.
~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
256995 Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21
259061 Reg bestemmelser Hetlevikbukta.pdf
259064 Reg plan Hetlevikbukta.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.12.2007
Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland

Dagmulkt. Ulovlig oppført brygge gnr. 7 bnr. 148

2 I 08.01.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ad eiendommen gnr. 7 bnr. 148

3 I 29.02.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ang. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

5 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst-Sæther
VS: Vedrørende rivningspålegg ulovlig utført 
byggearbeid gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar

6 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst Sæther Advokatutredning - internt notat

4 U 02.04.2008

Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland; 
Advokatirmaet Årstad 
ans

Utsettelse inndrivelse av dagmulkt - gnr. 7 bnr. 
148

7 U 03.04.2008 Reidar Gullestad Vedr. tvangmulkt gbnr. 7/148

8 I 31.03.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt

9 U 22.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt

10 I 27.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Angående klagesak gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
dagmulkt

11 I 06.10.2009 Baard Utvik
Vedr. rivning av brygger på gnr. 7 bnr. 679 og 
148 - Hatlevikbukta

12 I 08.02.2010
Advokatfirma Smedsvig 
Heitmann

Erstatningskrav mot Eigersund kommune vedr. 
byggesak på gnr. 7 bnr. 148 og 679

13 I 03.03.2010 Adv. Kjell Holst Sæther
Erstatningskrav mot Eigersund kommune - Krav 
fra Svein Jørgen Jørgensen og Ivar Magnus 
Osmundsen

14 U 05.03.2010 Gjensidige forsikring Erstatningskrav mot Eigersund kommune

15 I 11.03.2010 Gjensidige forsikring
Vedr. erstatningskrav mot Eigersund kommune -
ulovlig oppførte brygger gnr. 7 bnr. 148

16 I 05.05.2010 Advokat K. Holst Sæther
Anmodning om saksopplysninger på vegne av 
Eigersund kommune - ulovlig byggearbeid på 
gnr. 7 bnr. 148 og 679

17 I 25.06.2010 Adv.Kjell Holst Sæther Notat vedr.  erstatningskrav Eigerøy

18 I 09.09.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. sak om erstatningskrav - byggesak på gnr. 
7 bnr. 148 og 679

Side 413 av 453



12

19 U 10.11.2010 Reidar Gullestad
Vedrørende pålegg om fjerning av ulovlig 
oppførte brygger - gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

20 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. pålegg om fjerning ulovlig oppført brygge -
gnr. 7 bnr. 148

21 U 15.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedrørende pålegg om fjerning av brygge - gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

22 I 21.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. fjerning av brygge - gnr. 7 bnr. 148, 
Ytstebrødveien 21

23 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Angående fjerning av brygge gnr 7 bnr 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

24 I 11.02.2011
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Ad fjerning av brygge gnr. 7 bnr. 148 -
Ytstebrødveien 21

25 I 16.02.2011 Reidar Gullestad Opphør dagbøter gnr.7 bnr.148

26 I 07.03.2011 Kontor og Boliggulv A/S
Rivningspålegg brygger gnr.7 bnr.148 Reidar 
Gullestad - informasjon om utførte endringer

31 I 24.03.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

Faktura - dagmulktkrav

28 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak M-005/11
29 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak 47/04
30 X 30.03.2011 Situasjonskart

32 U 26.04.2011
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Naust gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21

33 I 04.05.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

AD vedtak i sak M-074/11 - oversendelse av 
klage vedr. naust gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 
21

35 U 21.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Brygge - gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

37 I 29.06.2011 Arnntzen de Besche
Bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
kopi av brev til advokatene Tengs Pedersen m.fl.

36 I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan - og 
bygningsloven, gnr.7 bnr.148

43 U 22.08.2011 Reidar Gullestad SV: dagbøter gnr.7 bnr.148
38 I 24.08.2011 Advokatene Årstad Klage på brygge gnr. 7 bnr. 148
39 I 31.08.2011 Kontor og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

44 I 31.08.2011 DnB NOR
Sperret beløp vedr. dagbøter for brygger gnr. 7 
bnr. 148

42 I 31.08.2011 Kontor Og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

40 I 15.09.2011 Advokat K. Holst Sæther
Pålegg om fjerning av brygge og dagmulkt -
bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679

41 I 21.10.2011 Advokat K. Holst Sæther
Tvangsmulkt - bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 
bnr. 148 og 679

45 U 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av opplysninger - brygge gnr. 7 
bnr. 148, Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

46 I 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

47 U 03.05.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Vedrørende dagmulkt - Brygge gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

48 I 09.05.2012 Adv.Kjell Holst Sæther Tvangsmult gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 21
49 I 16.05.2012 Advokatfirma Årstad Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148
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ANS

50 U 29.06.2012
Advokatfirma Årstad
ANS

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

51 I 03.07.2012 Advokatene Årstad ANS Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr 148

52 I 10.07.2012 Reidar Gullestad
Påklage av vedtak om inndrivelse av dagbøter 
gnr. 7 bnr. 148

53 I 23.09.2012 Reidar Gullestad
Brygger  gnr. 7 bnr. 148 Gullestad - påklaging av 
vedtak om inndrivelse av dagbøter

54 U 04.10.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Referatsak - planteknisk utvalgs møte 28.09.12 -
Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

55 I 29.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende ubehandlet klage - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt

56 U 08.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende tvangsmulkt - gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

57 I 29.11.2012 Advokatene Årstad ANS
Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21

Parter i saken:
            

Advokatirmaet Årstad 
ans

Postboks 666  
Sentrum

4003 STAVANGER

Arntzen de Beche 
Advokatfirma

Postboks 660 4003 STAVANGER

Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Kapellanveien 34 4325 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.12.2012
Arkiv: :GBR-5/107, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1884
Journalpostløpenr.:
12/32778

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
014/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Søknad om dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 
107 - Marit Aanestad, Maurholen
  

Sammendrag:
Marit Aanestad søker den 25.09.12 og 20.11.12 om dispensasjon for oppføring av tilbygg på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 107. Eiendommen inngår i reguleringsplan for Maurholen. Planen 
har ingen bestemmelser om utnyttingsgrad eller BYA. Den aktuelle fritidsboligen ligger i et 
område i kommuneplanens arealdel som er vist som HF-område. Etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.12 andre avsnitt andre setning, er maksimalt tillatt 
BYA/BRA på 75m2. 

Tiltakshavers fritidsbolig har i dag et BYA på ca. 59m2. Det er søkt om et tilbygg på ca. 
20m2, som vil medføre at fritidsboligens BYA vil komme på ca. 79m2. Arealet vil vesentlig 
tilsidesette det som er bestemt i kommuneplanens arealdel om at fritidsboligens BYA 
maksimal skal være 75m2. 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 31.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 

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 kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Maurholen
og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Maurholen, vedtatt av kommunestyret 04.02.85. 
Omsøkt areal er i planen regulert til ”Byggeområder – hytter”. 

Videre gjelder kommuneplanens arealdel for området. Omsøkt areal er i planen vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – fritidsboligbebyggelse. Den aktuelle fritidsboligen ligger i 
området HF-11. 

Kommuneplanbestemmelsenes § 2.12 andre avsnitt andre setning – Fritidsboligbebyggelse, 
jf. § 11.7 nr.1:

Der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplan, skal maksimum BYA/BRA totalt ikke 
overstige 60m2 i BF-områdene, 75m2 i HF-områdene og 90m2 i H-områdene, i tillegg til 
boder inntil 10m2 pr. eiendom. 

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. 

Søker har i skriv datert 20.11.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Vi henviser til at det for flere av hyttene i hyttefeltet er gitt omfattende dispensasjoner for 
arealgrensen. For vår hytte er det aldri tidligere søkt om utvidelse eller tilbygg, og den er i all 
hovedsak som opprinnelig hytte fra 1980, med BYA 58,8 m2. For øvrig vises til innsendt 
søknad.

Søker har i søknad om byggetillatelse datert 25.09.12, kommet med følgende 
bemerkninger:

Eksisterende hytte:
Hytta er bygd av Bjerkreim Trelast i 1970 som del av feltutbygging av flere like hytter, kjøpt 
av mine foreldre i 1973 og arvet av undertegnede i 1987.
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Planløsning av hytta er bra, men den byggtekniske konstruksjon er veldig dårlig. Yttervegger 
er 68 mm stenderverk med minimal isolasjon, og fundament er lette betongelementer satt 
rett på bakken uten utskiftning av masse. Vi har gjennom flere år utbedret fundamenter, og 
er nå i ferd med å forsterke og etterisolere yttervegger på langsidene med 50 mm stendere, 
ny vindtetting og ny kledning.

Beliggenhet:
Hytta er plassert svært logisk på den over 1000m2 store tomta; med hovedfasade og 
terrasse mot sør og mellom to tydelige fjellknauser mot øst og vest. Beliggenheten gir en god 
vindskjerming og et helt usjenert område mot sør. Tomta ligger bakerst og øverst i hyttefeltet, 
med utsikt mot sør, mot havet og Eigerøya. De siste 20 årene har tilvekst av trær medført at 
denne utsikt er gått tapt. Fjellknaus mot vest tar kveldssol tidlig på terrassen, ca. kl. 18-19 
om sommer. Hytta er ikke synlig for naboer mot øst, nord og vest. Hyttenaboer mot sør ligger 
alle betydelig lavere i terreng og har utsikt vekk fra hytte. 

Søknad om utvidelse av eksisterende hytte:
Vi ønsker å utvide hytte mot sør, ved å forlenge den med 3 m i hele hyttas bredde; 6,6 m på 
fundamentene til dagens terrasse. Utvidelse totalt blir 19,8 m2. Samtidig vil vi endre 
takkonstruksjon for stuedelen av hytta slik at denne får en pulttakløsning. Dette vil gi 
anledning til hems over ene del av stua, og en liten loftstue med utsikt mot havet. Vi ønsker 
også å etablere en liten utsiktsbalkong; 1,4 x 3,3 m ut fra hems. 
Inngang, soverom og vaskerom beholdes som i dag. Planløsning blir uendret, men med 
større stue og kjøkken.
Denne utvidelsen vil gi oss et sårt tiltrengt større kjøkken og romligere stue og ikke minst 
mulighet for utsikt til havet og noe mer kveldssol. 

Materialer:
Yttervegger i stuedel vil bli delvis nybygd med 70 + 50 mm stenderverk og isolasjon, 
vindtetting og utvendig stående kledning. Nye vinduer vil bli satt i fasade mot sør, vest og 
øst. Nytt tak blir av plastbelagt stålplater som det øvrige taket. Balkong vil bli utført så lett og 
transparent som mulig, med brystning i herdet glass.
Det vil bli lagt inn vann fra egen brønn og avløp til godkjent gråvannsanlegg fra kjøkken og 
dusj. Ny terrasse med bredde ca. 2,8 – 3,0 m vil bli anlagt mot sør, som i dag.

Utvidelsen av hytta vil ikke være synlig for naboer mer enn dagens hytte. Ny 
gesimshøyde/mønehøyde vil ikke medføre utsiktstap for noen. Den nye takløsning for 
stuedelen; pulttak vendt inn mot fjellet, vil understreke hyttas beliggenhet mellom de to 
fjellknausene ytterligere, og gir et naturlig samsvar mellom arkitektur og landskap, bedre enn 
dagens situasjon.

Vi håper på en positiv behandling og ser fram til en ny generasjon hytteliv på Maurholen. 

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 begrunnet søknaden med at en utvidelse av fritidsboligen vil gi mulighet for 
et større kjøkken, romsligere stue og mulighet for utsikt mot havet og lenger kveldssol. 
Søknaden er også begrunnet med at utvidelse av fritidsboligen ikke vil være mer synlig for 
naboene enn eksisterende fritidsbolig og at den arkitektoniske og visuelle utformingen av 
fritidsboligen vil bli bedre enn dagens situasjon. Dette er 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 av om dispensasjon skal gis. 

Et bærende hensyn bak kommuneplanen er demokratihensyn. Bestemmelsene i planen er 
kommet til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
planer og bestemmelser. Kommuneplanen 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”.

Demokratihensyn 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 
nøye 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 gis én dispensasjon fra 
kommuneplan. Det avgjørende er om hensynene bak gjeldende plan blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 

En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre hytteeiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide sine fritidsboliger utvider 
det som er tillatt etter kommuneplanbestemmelsene.

Likhetsprinsippet eller prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling har sitt grunnlag 
i den såkalte myndighetsmisbrukslæren som er utviklet gjennom høyesterettspraksis og 
juridisk teori, jf. blant annet høyesterettsom i Rt.1974.149 og Eckhoff/Smith Forvaltningsrett 
8. utgave s. 380. Læren utgjør en begrensning i en kommunes utøvelse av skjønn, og 
innebærer at andre søkere i en sammenlignbar situasjon kan ha et rettslig krav på lik 
behandling i dispensasjonssaker. Likhetsprinsippet er begrunnet i et krav om rettssikkerhet 
og likhet for loven.

En gjennomgang av kommunens kartløsning viser at ingen tilgrensede fritidsboliger har 
bebygd areal/bruksareal over 75m2:

Gnr. 5 bnr. 133 – Bruksareal 57m2
Gnr. 5 bnr. 132 – Bruksareal 58m2
Gnr. 5 bnr. 106 – Bruksareal 45m2
Gnr. 5 bnr. 97 – Bruksareal 75m2

Den gjeldende bestemmelse i kommuneplanbestemmelsene kom inn i 2007. Det kan 
innenfor planområdet derfor være gitt tillatelser til fritidsboliger over 75m2 tidligere, da det 
fremgikk av kommuneplanbestemmelsenes § 1.11 at ”øvre grense for grunnflate bør ikke 
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overstige 75m2”, til forskjell fra nåværende bestemmelse om at øvre grense ”skal” være 
75m2.

En dispensasjon i det foreliggende tilfellet vil dermed ”vesentlig tilsidesette” hensynene bak 
kommuneplanens arealdel ved at den foreliggende saken vil kunne danne presedens. 

Konklusjon:

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 kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen. 

Rådmannen anbefaler at PTU ikke gir dispensasjon fra kommuneplanen, jf. § 19-2. 
Søknaden fra Marit Aanestad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 
5 bnr. 107 må ses i en større sammenheng og løses gjennom en eventuell 
reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon.

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om maksimalt tillatt bebygd areal på 75m2 blir 
ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi …..

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1.
2.
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3.

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

246711
Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 -
Maurholen

246712 Opplysninger pm tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
246713 Situasjonskart
246720 Fasadetegninger
246721 Plantegning
246742 Opplysninger
254935 Dispensasjonssøknad, hytta, byggemeld 25.09.2012.docx
259883 Situasjonskart.pdf
259884 Reguleringsplan for Maurholen - tittelfelt.pdf
259887 Reguleringsplan for Maurholen - reguleringsbestemmelser.pdf
259888 Reguleringsplan for Maurholen - plankart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.09.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Maurholen

2 U 16.11.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Foreløpig svar - tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 
- Marit Aanestad, Maurholen

3 I 21.11.2012 Marit Aanestad
Dispensasjonssøknad - utvidelse av eksisterende 
hytte g.nr. 5 br. nr. 107, Maurholen

4 I 22.11.2012 Marit Aanestad
Nytt nabovarsel om dispensasjonssøknad gnr. 5 
bnr. 107

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Marit Aanestad Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
SØK Sivilarkitekt og 

billedkunstner Marit 
Aanestad

Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
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Marit Aanestad
Høyehaugen 32
4027 Stavanger

Eigersund Kommune
Miljøavdelingen, seksjon Byggesak Stavanger 20.11. 2012
Postboks 580
4379 Egersund

Søknad om tillatelse til tiltak – Dispensasjonssøknad
Utvidelse av eksisterende hytte g.nr. 5, br. nr. 107, Maurholen, 

Egersund kommune.

Henviser til tidligere innsendte søknad om tillatelse til tiltak av 25.09. 2012.

Viser til telefonsamtale med Asbjørn Herredsvela ved seksjon Byggesak som påpekte at det er 
nødvendig med dispensasjonssøknad, og nye nabovarsler.  

Den omsøkte utvidelsen på 19.8 m2, vil medføre et nytt BYA på 78,6 m2. Kommuneplanens 
arealdel, paragraf 3- 12 tilsier et maks areal på 75 m2. Derfor søker vi om dispensasjon. 

Vi henviser til at det for flere av hyttene i hyttefeltet er gitt omfattende dispensasjoner for 
arealgrensen. For vår hytte er det aldri tidligere søkt om utvidelse eller tilbygg, og den er i all 
hovedsak som opprinnelig hytte fra 1980, med BYA 58,8 m2. For øvrig begrunnelse for 
ønske om utvidelse vises til innsendt søknad.

Søknadskjema, tegninger og beskrivelse forøvrig som i henhold til innsendte søknad av 25.09. 
2012.

Med hilsen

Marit Aanestad
Sivilarkitekt MNAL /  tiltakshaver

Vedlegg: kopi av nye innsendte nabovarsel.

Side 441 av 453



Side 442 av 453



Side 443 av 453



Side 444 av 453



Side 445 av 453



Side 446 av 453



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 24.12.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2478
Journalpostløpenr.:
12/32638

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
015/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013
  

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 15.01.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/46 X 02.01.2013
Byggesakssjefen delegert 
27.11.- 31.12.12

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
260056 Byggesakssjefen delegert 27.11.-31.12.12.doc
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Byggesakssjefen delegert 27.11.- 31.12.12. 

ArkivSakID Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

'12/1207 28.11.12 MBY AHE2 28.11.12 Tillatelse og dispensasjon for tiltak 
uten ansvarsrett og dispensasjon -
oppføring av garasje gnr. 8 bnr. 472 

'12/26634 '414/12 

'12/1225 27.11.12 MBY TTO 27.11.12 Tillatelse til tiltak - Tilbygg gnr. 46 
bnr. 973 - Tatiana Naumoba og Andrey 
Mordovets, Thorleif Robertsons vei 21 

'12/27321 '503/12 

'12/2207 21.12.12 MBY OSK 29.11.12 Dispensasjon og tillatelse til tiltak, 
tilbygg gnr. 121 bnr. 22 - Arild Haver, 
Eiaveien 947 

'12/30507 '516/12 

'12/14 30.11.12 MBY TTO 29.11.12 Tillatelse til endring- Godkjenning av 
ansvarsrett gnr. 60 bnr. 762 

'12/30348 '517/12 

'12/1938 29.11.12 MBY OSK 29.11.12 Dispensasjon og tillatelse til tiltak 
tilbygg bolig / garasje gnr. 12 bnr. 229, 
Berget 6 

'12/30541 '518/12 

'12/317 03.12.12 MBY TOG 03.12.12 Rammetillatelse - Riving/oppføring av 
sjøbu/naust gnr. 13 bnr. 2204 - Per 
Hestnes, Hestnes 

'12/30579 '519/12 

'12/986 03.12.12 MBY OSK 03.12.12 Dispensasjon og rammetillatelse for 
riving og oppføring av ny bolig gnr. 47 
bnr. 196 

'12/30764 '520/12 

'12/2186 04.12.12 MBY TOG 04.12.12 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 
1008, Hjortveien 

'12/30892 '521/12 

'12/2239 05.12.12 MBY AHE2 05.12.12 Tillatelse til tiltak - deling av gnr. 12 
bnr. 1 fnr. 257 - Korsørveien 3 

'12/31040 '522/12 

'12/2230 05.12.12 MBY AHE2 05.12.12 Tillatelse til tiltak - deling av eiendom 
- gnr. 60 bnr. 20 

'12/31061 '523/12 

'12/1439 05.12.12 MBY TOG 05.12.12 Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og 
garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13 

'12/30897 '524/12 

'12/2193 10.12.12 MBY AHE2 05.12.12 Tillatelse til tiltak - ny grunneiendom 
og arealoverføring - gnr. 8 bnr. 62 

'12/31089 '525/12 

'12/2266 06.12.12 MBY TOG 06.12.12 Dispensasjon/Deling av grunneiendom gnr. 
1 bnr.101 og102 -Ytstebrødveien 643og 645 

'12/31194 '526/12 
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'11/2311 06.12.12 MBY MAE 06.12.12 Naust/båthus gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og 
Tore Dversnes, Lyngtangen 10A. Tillatelse 
til endring av trapp. 

'12/31243 '527/12 

'12/785 02.01.2013 MBY OSK 07.12.12 Igangsettingstillatelse - oppføring 
garasje gnr 5 bnr 57 Tor Even Refsland, 
Ystebrødveien 248 

'12/31247 '528/12 

'12/1855 07.12.12 MBY OSK 07.12.12 Rammetillatelse tilbygg bolig og 
forstøtningsmurer / igangsettings-
tillatelse riving garasje, forstøtnings-
murer og grunn- og betongarbeider gnr 13 
bnr 534/906- Arild Leidland 

'12/31296 '529/12 

'12/1464 07.12.12 MBY OSK 07.12.12 Igangsettingstillatelse - riving garasje, 
tilbygg eks bolig og ny carport gnr. 13 
bnr. 350 

'12/31333 '530/12 

'12/2031 29.11.12 MBY OSK 10.12.12 Søknad om ansvarsrett byggplassering Gnr 
13 Bnr 2544 

'12/30458 '531/12 

'12/1336 10.12.12 MBY TOG 10.12.12 Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje 
- gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 643 

'12/27601 '532/12 

'12/972 10.12.12 MBY OSK 10.12.12 Godkjenning av lokal ansvarsrett Malern, 
oppføring av to-mannsbolig gnr. 13 bnr. 
2661 

'12/31376 '533/12 

'12/2077 10.12.12 MBY TOG 10.12.12 Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje 
- gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645 

'12/31352 '534/12

'12/2316 10.12.12 MBY AHE2 10.12.12 Tillatelse til tiltak - reparasjon av 
ventilasjon Sparebank1 SR-bank gnr. 13 
bnr. 956 

'12/31372 '535/12 

'09/2576 07.12.2009 MBY JAV 10.12.12 Forlengelse av tillatelse med 3 år -
vedlikehold/reparasjon av eksisterende 
brygge, gnr. 3 bnr. 14 - Seglem 

'09/69500 '536/12 

'12/2303 10.12.12 MBY AHE2 10.12.12 Tillatelse til tiltak - oppføring hall, 
gnr. 8  bnr. 492 - Ytre Torvhusvei 17 

'12/31453 '537/12 

'12/2375 10.12.12 MBY OSK 10.12.12 Tillatelse til tiltak  snuhammer gnr. 4 
bnr. 157 - Løining AS, Skadbergstronda 

'12/31502 '538/12 

'12/2264 12.12.12 MBY AHE2 11.12.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
vindfang - gnr. 18 bnr. 44,
Hadlandsveien 8 

'12/31580 '539/12 

'12/2261 12.12.12 MBY AHE2 11.12.12 Tillatelse til tiltak - oppføring av 
hagestue og gapahuk, gnr. 50 bnr. 37 

'12/31593 '540/12 
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'12/2308 12.12.12 MBY AHE2 12.12.12 Tillatelse til tiltak, oppføring av altan 
til tomannsbolig gnr. 12 bnr. 429 og 430 
- Prestegårdsveien 88 A og B 

'12/31677 '541/12 

'12/2238 14.12.12 MBY JAV 12.12.12 Tillatelse til tiltak - oppføring 
fritidsbolig, gnr. 62 bnr. 43 

'12/31704 '542/12 

'12/1528 12.12.12 MBY TOG 12.12.12 Tillatelse til tiltak - Opparbeidelse 
teknisk infrastruktur - gnr. 13 bnr. 50 
og 780 - Byggmestrene Larsen & Bjørkeland 
AS, Hestnesveien 175 

'12/31692 '543/12 

'12/2036 13.12.12 MBY JAV 13.12.12 Tillatelse til tiltak - opparbeiding av 
lekeplass gnr. 1 bnr. 10 - Odd og 
Kjellaug K. Olsen 

'12/31730 '544/12 

'12/1427 13.12.12 MBY TOG 13.12.12 Endring av tillatelse - Riving 
fritidsbolig samt oppføring ny enebolig -
ansvarsrett - gnr. 13 bnr. 740 - Jan Arne 
Rogstad, Kringsjå 

'12/31774 '545/12 

'11/2478 13.12.12 MBY TTO 13.12.12 Endring av ansvarsrett og endring av 
tiltakshaver gnr. 8 bnr. 473, Morten 
Øglend, Sjarkveien 31 

'12/31815 '546/12 

'11/818 18.12.12 MBY TTO 14.12.12 Igangsettingstillatelse for oppføring av 
brygge gnr. 13 bnr. 886 - Arne Rogstad 

'12/31957 '548/12 

'12/2035 17.12.12 MBY AHE2 17.12.12 Tillatelse til tiltak -
justering/utvidelse av eksisterende 
garasje gnr. 13 bnr. 1072 

'12/31971 '549/12 

'12/2007 17.12.12 MBY OSK 17.12.12 Dispensasjon avstand nabogrense / 
tillatelse til påbygg bevaringsverdig 
bolig gnr. 46 bnr. 545, Langaardsgate 4 

'12/30745 '550/12 

'12/934 17.12.12 MBY TTO 17.12.12 Tillatelse til endring av ansvarsrett for 
oppføring av enebolig gnr. 46 bnr. 248 -
Kalhammerveien 22 

'12/31978 '551/12 

'12/1531 17.12.12 MBY TOG 17.12.12 Tillatelse til tiltak - Riving av 
eksisterende garasje og oppføring av ny 
garasje og terrasse - gnr. 12 bnr. 49 -
Daniel Randen, Bjørkveien 2 

'12/21263 '552/12 

'12/1963 17.12.12 MBY JAV 17.12.12 Igangsettingstillatelse for utbedring av 
vei gnr. 60 bnr. 740, Sletteveien 

'12/32027 '553/12 

'12/2299 17.12.12 MBY JAV 17.12.12 Tillatelse til seksjonering - gnr. 8 bnr. 
433 - Hovlandsveien 51 A 

'12/32050 '554/12 

'12/1869 17.12.12 MBY OSK 17.12.12 Igangsettingstillatelse, riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av to 
tomannsboliger gnr.46 bnr.167,171 og 205 

'12/32107 '555/12 
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'12/1431 18.12.12 MBY JAV 18.12.12 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 94 bnr. 1 - Solveig Omdal/Eigersund 
kommune, Sirdalsveien 20 

'12/32165 '556/12 

'12/1996 18.12.12 MBY AHE2 18.12.12 Tillatelse til endring av tillatelse, 
flytting av bolig på tomt gnr. 80 bnr. 10 

'12/32212 '557/12 

'10/1396 18.12.12 MBY TTO 18.12.12 Tillatelse til tiltak- oppføring av 
terrasse og takoverbygg gnr. 13 bnr. 
1941- Eli og Willy Richardsen, 
Hammersgate 21 

'12/31893 '558/12 

'12/1573 19.12.12 MBY AHE2 18.12.12 Tillatelse til tiltak - garasje/bod gnr. 
115 bnr. 13 - Tor Henning Sleveland, 
Krossmoveien 634 

'12/32286 '559/12 

'12/2317 19.12.12 MBY AHE2 19.12.12 Tillatelse til tiltak, riving av gammel 
garasje og oppføring av ny garasje - gnr. 
2 bnr. 44 

'12/32308 '560/12 

'12/2345 19.12.12 MBY AHE2 19.12.12 Tillatelse til tiltak, riving og 
oppføring av ny mur gnr. 13 bnr. 2014 -
Reidar Hestnes, Rindaveien 13 

'12/32372 '561/12 

'08/3883 20.12.12 MBY TOG 20.12.12 Dispensasjon/ Ferdigattest - Utfylling i 
Fiskarvik gnr. 8 bnr. 491 - Svanen Marina 
AS, Fiskarvik 

'12/32420 '562/12 

'12/1869 20.12.12 MBY AHE2 20.12.12 Godkjenning av ansvarsrett for heis, samt 
godkjenning av tegninger av 
løfteplattform 

'12/32526 '564/12 

'12/2362 20.12.12 MBY AHE2 20.12.12 Tillatelse til tiltak, oppføring av 
vinterstue gnr. 13 bnr. 2576 - Brit Karin 
Sandve, Gamle Hestnesvei 73 

'12/32390 '565/12 

'12/2371 21.12.12 MBY OSK 21.12.12 Igangsettingstillatelse for oppføring av 
driftsbygning gnr.3/bnr.14-Alf M. Seglem 

'12/31390 '566/12 

'12/2277 21.12.12 MBY OSK 21.12.12 Igangsettingstillatelse for oppføring av 
bolighus og garasje gnr. 21  bnr. 81, 
Søndre Svanesvei 13 

'12/32554 '567/12 

'12/1743 23.11.12 MBY OSK 21.12.12 Tillatelse til endret planløsning, 
fasadeendring og endret byggplassering, 
boliger i rekke, gnr. 60 bnr. 776 

'12/30111 '568/12 

'12/2414 21.12.12 MBY AHE2 21.12.12 Tillatelse til tiltak, oppføring av 
driftsbygning i landbruk gnr. 20 bnr. 5 

'12/32552 '569/12 

'11/2589 31.12.12 MBY TTO 31.12.12 Endring av tillatelse, endring av høyde 
på topp grunnmur gnr. 60 bnr. 775 -
Stokkandveien 19 

'12/32871 '570/12 
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Strandgaten 42 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

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  
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