
EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
 kl 10.00 Avreise fra rådhuset.

kl 10.25 Sak 041/13
Dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne Benning, 
Asserveien 29, Hellvik

kl 10.45 Sak 044/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Hans 
Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45, Hellvik

kl 11.15 Sak 039/13 Søknad om fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 
14/10 - deling av driftsenhet -  Magnus Vold - Veshovdaveien 26

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

033/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013

034/13

Avgjøres av kommunestyret:

Utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland for del av Rundevoll-
Hestnes

035/13
Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. plassering av 
overskuddsmasse forbygging av rassikring for FV 42 ved Gyavatnet 2. 
gangsbehandling

036/13

Avgjøres av utvalget:

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013

037/13
Søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til eiendom på Møgedal -  gnr. 83 bnr. 1 -  Gydal,  
Sirdalsveien 720 - Asle Klungland

038/13
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
og 118/25 som tilleggsjord - Marianne Stangeland

039/13
Søknad om fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 
14/10 - deling av driftsenhet -  Magnus Vold - Veshovdaveien 26
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040/13 Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre Eigerøy

041/13
Dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne Benning, 
Asserveien 29

042/13
Dispensasjon - Flytebrygge gnr. 8 bnr. 53 - Claus Feyling, 
Grønehaugveien 18

043/13
Klage på avslag om dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

044/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Hans 
Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45

045/13 Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid Berntsen.

046/13
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr. Klagebehandling.

047/13
Fasadeskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-Sport,  Nytorget 6. Søknad om 
tillatelse til tiltak.

048/13
Naust gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore Dversnes, Lyngtangen 10A. 
Søknad om tilkobling av vann og avløp.

049/13
Sanitærinstallasjoner naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen  3

050/13
Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og 
Tore B. Helvig, Øvre Maurholen

051/13
Krav om påkobling til felles rensealegg for fritidsbolig på eiendom gnr. 
27 bnr. 12 - Arild Sæstad Refsland, Grødem

052/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av strømstolpe og luftspenn til 
brygge/kai gnr. 60 bnr. 182 - Lars Viland, Hellvik

053/13 Teknisk plan for opprustning av Kjeld Bugges gate og Aarstadgaten

054/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013

Egersund, 19. februar 2013

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

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

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

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/993 96 623 til Randi Haugstad.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

- Liv Tone Øiumshaugen (H) for Bjørn Carlsen (H)

- Bernt Koldal (SP) for Tor Olav Gya (SP) i sak 035/13.

 Det blir opplæring på Ipad fra kl. 08.00 - til ca. kl.10.00 for 
utvalgets medlemmer

Kommunestyremøte 11.mars Frist for endring: Fredag  15.februar

Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 28.februar 19:30
FRP Formannskapssal, rådhuset Mandag 25.februar 18:00
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 26.februar 18:00
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 4.mars 19:00
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 27.februar 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 28.februar 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 28.februar 20:00

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/311
Journalpostløpenr.:
13/4334

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
033/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
05.03.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.03.2013:
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Saker fra planteknisk utvalg som skal 
videre til kommunestyrets møte 
11.03.2013 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunest. 
Sakstittel: 

034/13 006/13 
Utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland for del av 
Rundevoll-Hestnes 

035/13 007/13 
Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. 
plassering av overskuddsmasse forbygging av rassikring 
for FV 42 ved Gyavatnet  2. gangsbehandling 

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

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

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.02.2013
Arkiv: :FE-611
Arkivsaksnr.:
13/382
Journalpostløpenr.:
13/4018

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

Miljøavdelingen
Miljøstaben
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
034/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013
006/13 Kommunestyret 11.03.2013

Utbyggingsavtale med Larsen & Bjørkeland for del av 
Rundevoll-Hestnes
  

Sammendrag:
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS om utbygging av del av reguleringsområdet Rundevoll-
Hestnes, del av gnr/bnr 13/50 og 13/780. Aktiv Eiendomsutvikling Dalane AS er Larsen & 
Bjørkelands eiendomsselskap.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 har forslaget ligget ute til offentlig ettersyn med 
30 dagers frist for merknader. I perioden har det ikke kommet inn merknader.

Utbyggingsavtalen er hjemlet i Kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om bruk av 
utbyggingsavtaler, vedtatt 1. oktober 2012. Fremforhandlet avtale gjelder oppfyllelse av 
rekkefølgekrav og bestemmelser i reguleringsplanen for området. Larsen & Bjørkeland skal 
opparbeide tomter og infrastruktur innad i feltet. Vei, vann og avløp og lekeplass skal etter 
ferdigstillelse overdras vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold. I tillegg skal 
utbygger gjennom et anleggsbidrag være med å finansiere overordnet infrastruktur som 
samlevei, kvartalslekeplasser, høydebasseng og strøm til hele utbyggingsområdet.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret, som formelt vedtar utbyggingsavtalen på kommunens 
vegne.

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I K-sak 43/11 vedtok Kommunestyret den 3/10-2011 bl.a. at ”Det etableres en avtale med 
Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen (hvor de har tomter i feltene B29, B32, 
B33, B35 og B36). I denne utbyggingen legges det inn 13 kommunale tomter (som naturlig 
hører med i delfeltutbyggingen). Utgangspunktet er at Larsen & Bjørkeland skal administrere 

Side 6 av 630



2

utbyggingen og hvor de kommunale tomtene selges til markedspris. Rådmannen får fullmakt 
til å selge de kommunale tomtene i felt B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder
godkjenne pris på tomtene. De første 13 kommunale tomtene selges samlet ut etter 
markedspris.”

Kommunestyret vedtok i K-sak 88/12 den 1/10-12 et forutsigbarhetsvedtak iht Plan- og 
bygningsloven (Pbl.) § 17-2 som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for 
utbygging. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter krevende forhandlinger kom Eigersund kommune og Larsen & Bjørkeland (Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS) i mål med en utbyggingsavtale for første delfelt som skal 
utbygges i Hestnes. De juridiske og økonomiske sidene ved avtalen gjorde forhandlingene 
utfordrende.

Et politisk vedtak fastsatte at de 13 kommunale tomtene, som naturlig hører til i feltet i 
forlengelsen av de tomtene Larsen & Bjørkeland allerede hadde hånd om, skulle selges 
direkte til Larsen & Bjørkeland. For ikke å komme i konflikt med konkurranseloven og EØS-
avtalens artikkel 61 om forbud mot konkurransevridende offentlig støtte til næringslivet, ble to 
uavhengige takster innhentet. I følge EFTAs overvåkningsorgan ESAs retningslinjer skal salg 
av fast eiendom som hovedregel skje etter en åpen budrunde eller etter en forutgående og 
objektiv takst. Ettersom kjøper allerede var forutbestemt, var uavhengig takst eneste 
mulighet.

Kommunestyrets tidligere vedtak vedrørende Hestnes innebærer at alle nye tomter i planen, 
både de kommunale (ca 80 %) og de private (ca 20 %) skal være med å dekke kostnadene 
for utbygging av infrastrukturen som er nødvendig for planområdet. For kommunen er dette 
et viktig prinsipp om at alle er med på spleiselaget, slik at ingen tomter blir uforholdsmessig 
dyre i forhold til andre tomter. Hovedinfrastrukturen er beregnet til 94 millioner kroner, for 
hovedvei, høydebasseng, strømtilførsel og kvartalslekeplasser. Høsten 2012 vedtok 
Kommunestyret en fordelingsmodell som innebærer en vektet fordeling av kostnadene ut ifra 
type bolig som er regulert inn i et delfelt. Tankegangen, som blir brukt i utbyggingsbransjen, 
er at en enebolig tåler en høyere belastning av felleskostnadene enn en blokkleilighet.

I følge reguleringsplan for område Rundevoll-Hestnes skal alle veier i planområdet være 
offentlige, med unntak av noen korte veistrekninger. Offentlig vei innebærer at kommunen 
overtar vei og vann og avløp i veien når disse er ferdig opparbeidet og godkjent iht 
kommunaltekniske normer. Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig areal skal 
skje samtidig med at kommunen overtar de tekniske anlegg. Overdragelse av nevnte anlegg 
skjer vederlagsfritt til kommunens eie, drift og vedlikehold.        

I utbyggingsavtalen er det fremforhandlet et punkt om at utbygger skal garantere for sine 
forpliktelser i byggetiden. Mer spesifikt innebærer det at utbygger skal stille en 
påkravsgaranti for gjenstående arbeider på infrastruktur som skal overtas av kommunen, før 
første byggetillatelse for bolig gis. Eksempelvis må utbygger stille garanti for asfaltering iht 
de kommunaltekniske normene, dersom det er arbeidet som gjenstår på veien, før det gis 
byggetillatelse.

En påkravsgaranti ("on-demand"-garanti), er en garanti som innebærer selvstendig 
forpliktelse for kreditor (banken) til å betale debitor (kommunen) på første anmodning det 
beløpet debitor mener seg berettiget til, etter mislighold av utbygger. Beløpet vil bli utbetalt 
uten at kommunen trenger avklare skyld med utbygger, evt boet ved utbyggers konkurs. En 
påkravsgaranti er en relativt streng garantitype, som Rådmannen mener er nødvendig for å 
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sikre kommunens interesser dersom utbygger av en eller annen grunn ikke ferdigstiller 
infrastrukturen som kommunen skal overta. 

I tillegg til punktet om garanti, har utbyggingsavtalen et punkt om justering av merverdiavgift 
for anlegg som utbygger bekoster og som skal overdras til kommunen. I dette tilfellet gjelder 
avtalen for vei, vann og avløp og en lekeplass. Kommunestyret vedtok den 1/10-12 en sak 
om kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt 
merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 
50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremforhandlede utbyggingsavtalen er etter saksbehandlers vurdering en god løsning på 
utfordringen med fordeling av kostnader for infrastrukturen i planen. Kommunestyrets 
prinsipp om fordeling av kostnadene på alle nye boenheter som skal bygges er ivaretatt. 
Både kommunen og utbygger kan leve godt med avtalens premisser, og kommunestyret 
anmodes om å godkjenne den forelagte avtale.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for saken.

Økonomiske konsekvenser:
Utbygger bekoster infrastrukturen innad i delfeltet, og fordeler kostnadene på feltets tomter. 
Etter ferdigstillelse overdras vei, vann og avløp og lekeplass vederlagsfritt til kommunen for 
eie, drift og vedlikehold. Kommunen har tatt de forholdsregler den kan for å sikre at 
kommunen ikke blir sittende med økonomiske forpliktelser dersom ubygger misligholder 
avtalen, f.eks ved konkurs. Videre bidrar utbygger til dekning av felles infrastruktur i området, 
med en forholdsvis andel per boenhet. Betaling for den enkelte tomt er avtalt skal skje i takt 
med igangsettingstillatelse for den enkelte bolig.

Tilbakebetaling av merverdiavgift fra Staten gir en økonomisk gevinst som deles likt mellom 
kommunen og utbygger, jf vedtak i Kommunestyret 1/10-2012.

~ o ~

Alternative løsninger:
Utbyggingsavtalen er en fremforhandlet avtale som ikke kan endres uten at partene på nytt 
setter seg ved forhandlingsbordet. Dersom Kommunestyret ikke kan godkjenne avtalen slik 
den foreligger, må den sendes i retur. Alternativ løsning blir derfor:

Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
267349 Utbyggingsavtale, signert av LB.pdf
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267921 Notat vedrørende utbyggingsavtalen med Larsen & Bjørkeland

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 13.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Fjerning av trær på kommunens eiendom i 
Hestnes

3 U 10.10.2012 Larsen & Bjørkeland AS Møtereferat fra forhandlingsmøte 10.10.12

7 I 20.11.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Utbygging Hestnes - oppsummering etter møte 
19.11.12

4 I 11.12.2012
Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS

Avtale om anleggsbidrag ifm opparbeidelse av 
infrastruktur med Aktiv Eiendomsutvikling Dalane 
AS

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.02.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-83/1
Arkivsaksnr.:
12/1142
Journalpostløpenr.:
13/4296

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
035/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013
007/13 Kommunestyret 11.03.2013

Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. 
plassering av overskuddsmasse forbygging av rassikring 
for FV 42 ved Gyavatnet 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for midlertidig massedeponi og riggområde i tilknytning til 
rasutbedring av Fv42 Gyadalen har vært til offentlig ettersyn. Dette er en at to oppfølgende 
planer av hovedplanen. Den andre planen omfatter videre utbedring av Fv.42 og legger opp 
til å benytte seg av masse fra vegarbeidet. Det er kommet inn merknader til planen og disse 
er gjennomgått.  Rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2013:
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 vedtas med følgende endringer i:
Kart

1. Hensynssone for ras vises for de områdene som er berørt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan for midlertidig massedeponi ifbm. plassering av 
overskuddsmasse forbygging av rassikring for FV 42 ved Gyavatnet 2. 
gangsbehandling

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

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

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

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. 

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

1. Statens vegvesen  Ingen merknad O
2. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

3. Marianne Stangeland og Arnt 
Melhus

 Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

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

Private uttaler

2. Marianne Stangeland 
og Arnt Melhus

 De leier det aktuelle 
området og ønsker klarhet 
i hvordan planen påvirker 
deres drift som følge av 
tapt areal samt gjerding.

 De har skrevet 
kjøpekontrakt med 
nåværende eier. Går kjøp i 
orden ønsker de en annen 
løsning på massedeponi.

O

O

Planen legger opp til å benytte 
området til henholdsvis midlertidig 
deponi og riggområde og dette vil i 
hvert påvirke muligheten til å 
benytte arealet til landbruk i en 
periode. Rådmannen vurderer at 
dette isolert sett er nødvendig av 
hensyn til å kunne utbedre vegen 
og en vurderer at det derfor er 
viktige samfunnsinteresser som i 
denne saken veier tyngst.
Rådmannen viser til at det er å 
regne som privatrettslige forhold 
og tar dette til orientering.

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

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

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

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

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

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

5.3 Midlertidig massedeponi

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

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

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

avsluttet.

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

Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier:

 Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes)

 Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging

 Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 
høy at det ikke kan legges inn. 

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 1 3 Grønn
Ulykke med gående/syklende X 1 3 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Dette vil være en del av et anleggsområde i flere år og må sikres etter gjeldende 
retningslinjer av Statens vegvesen eller den som utfører arbeidet. 

7.2 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Ikke aktuelt.

7.3 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
9. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom og erosjon 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 1 Grønn Ikke kjent.

Ikke kjent med spesielle forhold utover at det kan være støv fra deponeringsarabeidet – men 
dette vil være i sammenheng med annet anleggsarbeid og kan bøtes på gjennom vanning og 
lignende Vurderes ikke som et stort problem.

10.3 Ras og valg av løsninger

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 2 3 Rød

Området er i kommuneplanen omfattes av et område som er vist med hensynssone-ras. 
Dette er ikke utredet av tiltakshaver – det er spesielt riggområdet hvor det vil oppholde seg 
folk mer eller mindre permanent som mæ være sikret. Det ligger rekkefølgetiltak som ivaretar 
dette: ”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.” 

10.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn
Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ikke oppgitt spesielle lokale værfenomen.

10.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Høyspent og magnetfelt

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 2 3 Gul
Havn, kaianlegg x 1 1 Grønn
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF

X 1 1 Grønn

Forsyning kraft, vann X 1 1 Grønn
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold, det kan være fare i forhold til Fv42 da dette er en trafikkert
hovedveg. Dette må ivaretas gjennom fastsetting av fartsgrense samt andre tiltak i 
anleggsperioden av utbygger.

11. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn
Bolig X 1 1 Grønn
Landbruk X 1 1 Grønn
Akutt forurensning X 1 1 Grønn
Forurensning i sjø X 1 1 Grønn
Forurenset grunn X 1 1 Grønn
Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsomr
åder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ingen kjente.

12.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er to kjente, automatisk fredede kulturminner i tilknytning til områdene, men 
planområdene er justert slik at kulturminnene ikke berøres.

12.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Området er i dag i bruk som dyrka mark, og vil bli lagt tilbake til dette etter at deponi og 
masseuttak er ferdig. I deponi og riggperioden vil det ikke være mulig å drive landbruk i 
området. Rådmannen vurderer at det er tungtveiende samfunnsinteresser i denne saken 
som vurderes å veie tyngst.

12.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk x 2 3 Gul
Vakre landskap x 3 3 Rød

Det er utfordrende at hele planområdet ligger i ”Vakre landskap” med høy landskapsverdi av 
fylkesinteresse. Dalsiden og det åpne dalrommet er sårbare for tekniske inngrep. Dette må 
veies opp mot at dette er nødvendige tiltak for å kunne sikre liv og helse for de som bruker 
veien. Rådmannen vurderer at en vil måtte akseptere naturinngrep for å få dette til ikke minst 
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da dette er av midlertidig karakter og vil bli tilbakelagt etter at tiltakene er avsluttet. Samtidig 
er det tungtveiende samfunnsinteresser i denne saken som vurderes å veie tyngst.

12.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 2 3 Gul

Se punktet ovenfor.

12.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i 
plan og 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn X 1 1 GRØNN

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

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

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta.
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14. NATURMANGFOLD
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

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

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

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

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
DRIFTSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 

ÅR
NESTE ÅR ÅR 3

SUM

INVESTERINGSMESSIGE FORHOLD INNEVÆRENDE 
ÅR

NESTE ÅR ÅR 3

SUM

~ o ~

Alternative løsninger:
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 vedtas med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
263117 Uttale vedrørende massedeponi ved Gyavatnet

259821
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - plassering av overskuddsmasse for bygging 
av rassikring for fv.42 ved Gyavatnet

258040
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for midlertidig 
massedeponi ifbm. plassering av overskuddsmasse for

256774
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi i forbindelse med 
rassikring av Fv. 42 - bestemmelser.pdf

256776
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi i forbindelse med 
rassikring av Fv. 42 - plankart.pdf

256775
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi i forbindelse med 
rassikring av Fv. 42 - planbeskrivelse.pdf
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Parter i saken:

            
ASLE KlUNGLAND SIRDALSVEIEN 720 4376 HELLELAND

N GYA TOR OLAV GYAVEIEN 90 4376 HELLELAND
N MIODONSKA-PILAT 

ELZBIETA
KVERNEVIKVEIEN 
259

4070 RANDABERG

N PETERSEN MARIUS SIRDALSVEIEN 767 4376 HELLELAND
N ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE
Postboks 130 4001 STAVANGER

N SKAILAND ROY-
CONNY

SIRDALSVEIEN 766 4376 HELLELAND

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N ÅRSTAD RUTH HEGGDALSVEIEN 31 4370 EGERSUND
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for midlertidig 
massedeponi ifbm. plassering av overskuddsmasse for 

Vår ref.: 12/31710 / 12/1142 / PL-, FA-L12, GBR-83/1 Dato: 12.12.2012

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

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

I sitt møte 05.12.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 041/12 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 05.12.12:

RS 6 – Høring og offentlig ettersyn – reguleringsplan for midlertidig massedeponi
             ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet.

Felles brukerutvalgs vedtak den 05.12.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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REGULERINGSBESTEMMELSER  
FOR  

MIDLERTIDIG 
MASSEDEPONI OG RIGGOMRÅDE I TILKNYTNING TIL RASSIKRING 

AV FV42 GYADALEN 
 
Plankart datert 29.10.2012 
Reguleringsbestemmelser datert 29.10.2012 
 
1. GENERELT 
1.1 Området reguleres til følgende formål 
Bebyggelse og anlegg (jfr. Plan og bygningslovens § 12-5, nr. 1) 
- Råstoffutvinng – masseuttak 
- Riggområde 
 
 
2. FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Rekkefølgekrav 

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

 
2. Før arbeidet med deponering av masser og opparbeiding av riggområdet tar til skal 

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

 
3. Før arbeider med deponering av masser kan avsluttes skal fyllingene forblendes med 

vekstlag. 
 

4. Dette for å dempe virkningen av deponiet i landskapet samt hindre støvflukt til 
omkringliggende områder. 

 
5. 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 

 
2.2 Universell utforming 
Området skal sikres universell utforming minimum på følgende områder 

‐ Det skal ikke beplantes med busker eller trær som er kjent for å gi allergiske 
reaksjoner. 

 
3. REGULERINGSFORMÅL 
3.1 Generelt 
 
3.1.1 Bestemmelser for anleggsperioden. 
Det må foreligge særskilte planer for sikring av overvann avrenning i anleggsperioden. 
Tekniske planer for tiltak som berører fylkesvegen (fv. 42) skal forevises og godkjennes av 
Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 
 
3.1.2 Avkjørsler 
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Regulerte avkjørsler er vist på reguleringsplanen. Avkjørsler til Fv42 skal være godkjent av 
Statens vegvesen før byggetillatelse gis. 
 
 
3.1.3 Frisikt 
Det anlegges frisiktsoner innenfor offentlige trafikkområde. Det skal være fri sikt i en høyde 
av 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
 
3.1.4 Byggegrense 
Byggegrense skal være i henhold til veglovens bestemmelser 
 
3.2 Bebyggelse og anlegg 
3.2.1 Råstoffutvinng - masseuttak 
Område M1 kan benyttes til masseuttak for grus, sand og stein fra tunnel og daganlegg 
 
Det vises til rekkefølgekrav i pkt. 2 vedrørende tiltak som må være gjennomført før området 
kan benyttes til midlertidig deponi. For øvrig skal deponering skje i henhold til godkjent 
fyllingsplan. 
 
Før videre uttak av sand- og grusmasser og deponimasser kan iverksettes, skal det foreligge 
en uttaks- og avslutningsplan som skal godkjennes av Eigersund kommune. Et krav for å ta 
ut masser er at det skal være en avtalt forpliktelse til istandsetting av området etter uttaket er 
avsluttet. 
 
3.2.2 Riggområde 
Område M2 kan benyttes som riggområde i anleggsperioden 2013 – 2017. 
Det vises til rekkefølgekrav i pkt. 2 vedrørende tiltak som må være gjennomført før området 
kan benyttes til midlertidig riggområde. 
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PLANBESKRIVELSE FOR MIDLERTIDIG MASSEDEPONI OG 
RIGGOMRÅDE I TILKNYTNING TIL RASSIKRING AV FV42 GYADALEN 

 
 
1. INNLEDNING 
Reguleringsplan for «Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet» er utarbeidet tidligere og vedtatt av 
Eigersund kommune den 18. juni 2012. Denne reguleringsplanen utarbeides for å avsette areal til 
midlertidig massedeponi samt riggområde for dette prosjektet.. 
 
Reguleringsplanutkastet og dets konsekvenser for ulike interesser vil bli nærmere presentert i 
kapitlene nedenfor. 
 
2. EIENDOMSFORHOLD 
Det midlertidige massedeponiet og riggområdet berører 1 eiendom.  
 
På gården Gydal: 
Gnr. 83, bnr. 1: Asle Lars Klungland, Sirdalsveien 718, 4376 Helleland 
 

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

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

 
3.3 Plankart 
Planen benevnes «Reguleringsplan for midlertidig massedeponi og riggområde i tilknytning til 
rassikring av Fv42 Gyadalen», og er vist på 1 plankart, tegning nr. R1, datert 29.10.2012.  
 
Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNFR areal, med 
underformål offentlig kjøreveg og annen veggrunn.   
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4. KONSKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
4.1 Generelt 
Det er beregnet at det vil være behov for midlertidig å deponere ca. 100.000 m³ masser innen 
deponiområdet. Fyllingshøyde er beregnet til ca. 6,0 m. 
 

 
Viser deponiet oppfylt med maksimal mengde – ca. 100.000 m³ 

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

 
Kjente automatisk freda kulturminner er markert med rød strek 
 

 
4.4 Barn og unge, samt funksjonshemmede 
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede spesielt.  
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4.5 Naturmiljø og landskap 
 
4.5.1 Landskap 
Natur- og kulturforhold 
Dal- og heilandskapet er preget av en veksling mellom vide daldrag og slake morenekledde lier, 
dype fjordsjøer og nakne, bratte fjellpartier. I den sørlige delen av fylket er landskapet karakterisert 
av paralelle og rettlinjede daler i sørvest- og nordøstgående retning.  
 
Landskapskarakter 
Dal- og heilandskapet er den største og mest mangfoldige regionen i fylket, med til dels åpent og 
nakent heilandskap i sør og stor frodighet i de nordlige og indre områdene. I den sørvestlige delen 
av fylket, hvor grunnfjellet dominerer er det et relativt tynt morenedekke og en del fjell i dagen. 
Denne delen av regionen inneholder åpne områder med lynghei, skogholt og beitehaver på lune 
plasser.  
 
Estetiske landskapsverdier 
Rogaland fylkeskommune har gjort en kartlegging og prioritering av landskapsverdiene, med en 
politisk tilslutning av konklusjonene av arbeidet. Dette er nedfelt i rapporten «Vakre landskap i 
Rogaland». Rapporten deler landskapet inn i landskapsregioner etter NIJOS sitt nasjonale 
referansesystem for landskap og beskriver det karakteristiske for hver landskapsregioen. Under 
«Dal- og heilandskap» er Gyadalen karakterisert som «vakkert landskap», med 3 av 4 stjerner.  
 
Gyadalen er et tydelig avgrenset landskapsrom i en smal dal hvor terrengformen er særpreget med 
et markert u-profil. Svært bratte dalsider skaper god kontrast til de slakere beiteområdene 
bestående av einer og gras og de flate jordbruksmarkene ned mot Eldrivatnet i sør. Det finnes to 
store masseuttak i området som gir planområdet et flatt og unaturlig utseende. 
 
Verdivurdering:  middels verdi 
 
 

 
Planlagt massedeponiområde i eksisterende grustak (Kilde: Google Map). 
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Planlagt riggområdet på eksisterende grustak (Kilde: GoogleMap). 
 
Omfang - virkninger av tiltak 
Planlagt midlertidig massedeponi og riggområde er lagt til eksisterende områder for grustak på 
nordsiden av fv. 42. Naturlig terrengform og vegetasjon i områdene er derfor allerede endret.  
 
Midlertidig massedeponi har en utstrekning på ca. 270 m langs nordsiden av fylkesveien og går ca. 
80-140 m inn mot fjellskråningen. Det vil være en fordel å tilbakeføre noe masser for en mer naturlig 
terrengform.   
 
Høyden på deponiet er i snitt 6 m med bratte skråninger ned mot veien. Dalen vil oppleves trangere 
på strekningen. En mer naturlig form til tilgrensende terreng vil være lavere høyde i vest på ca. 3 m 
og høyere i vest mot tilsluttende terreng på ca. 4-6 m. Utførelsen får betydning for reiseopplevelsen 
og et godt sluttresultat. Nærmest veien bør helningen være slak, og ikke brattere enn 1: 2,5 for en 
mest mulig naturlig avrunding mot fyllingsskråningen og for et noenlunde åpent preg som i 
opprinnelig terreng. Tilpasses mot tilsluttende terreng og skråningsvinkler.  
 
Midlertidig riggområde har en utstrekning på ca. 170 m langs fv. 42 langs eksisterende masseuttak, 
og vil ta ca. 200 m² nytt terreng i sørvestre del. Inngrepet innover vil bare være synlig fra veien i det 
man passerer området i en 50 m bredde, og er ellers ikke godt synlig. Området vil etter anleggsslutt 
framstå som i dag. Tilbakefylling av masser fra tunnel kan med fordel legges hit. 
 
Omfang: middels 
 
Avbøtende tiltak 
Se skjema under punkt 4.5.3- Innspill til Ytre miljøplan. 
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4.5.2 Berørte landbruks- og naturverdier 
Midlertidig riggområde og massedeponiområde er tenkt lagt på areal der det tidligere er tatt ut 
grusmasse. Naturlig vegetasjon i områdene er derfor endret. Massedeponiområdet blir i dag brukt 
som landbruksareal, først og fremst beite, men også noe fulldyrka areal. Totalt vil 12 dekar beite og 
0 dekar fulldyrka areal bli berørt.  
 
Det er innhentet kunnskap om naturmiljø innenfor planområdet og i nærliggende områder, i 
tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning), artskart (Artsdatabanken), 
hjorteviltregisteret (fallviltbasen) og vann-nett( http://www.vann-
nett.no/portal/Waters.aspx?WaterbodyID=026-23-R). Det er ikke registrert arter som er regnet som 
trua eller sårbare i Norsk Rødliste innenfor planområdet. Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller 
prioriterte arter i planområdet (jfr. NML §§ 23 og 52).  
 
Både midlertidig massedeponi og riggområde er tenkt plassert like nord for fv 42. Eksisterende 
kantsone mot Eldrivatnet, sør for fv 42, vil derfor ikke bli berørt.  
 
Like vest for begge planområdene, midlertidig massedeponi og midlertidig riggområde, renner to 
små bekker. Bekkene ligger utenfor planområdet, og vil ikke bli berørt direkte, men sigevann fra de 
to planområdene vil kunne renne ut i disse bekkene og videre ut i Eldrivatnet. Ørret og sannsynligvis 
også ål lever i Eldrivatnet. Øvre deler av Hellelandsvassdraget har svært lav pH (Gyavatnet like øst 
for Eldrivatnet er pH mål til 5,1). pH i Eldrivatnet er sannsynligvis på samme nivå. Samlet økologisk 
tilstand for Gyavannet er moderat.  
 
For midlertidig riggområde, vil følgende utslipp være aktuell:  

- Utslipp av olje fra anleggsmaskiner og kjøretøy  
- Sanitæravløp fra brakkerigger  
- Utslipp fra vaskeplass for biler / anleggsmaskiner  

 
Det bør etableres mindre sedimentasjonsbasseng for å hindre avrenning av overflatevann fra 
riggområde. Terrenget på riggområdet vil kunne endre seg noe over tid. Anleggspersonell bør derfor 
følge med på midlertidige vannløp i anleggsfasen og implementere midlertidige 
sedimenteringsgroper før vannet renner ut fra anleggsområdet. Avløp fra vaskeplasser og 
sanitæravløp må godkjennes. Eventuelle forurensede masser skal samles opp og leveres til et 
godkjent deponi.  
 
Midlertidig massedeponi skal etter planen romme steinmasser fra ny tunell. Sprengmassene som 
skal deponeres inneholder finstoff og rester fra sprengstoff. Direkte avrenning fra deponi til vassdrag 
må unngås. Sigevann skal samles i avskjærende grøfter og løpe gjennom sedimenteringsgrop før 
videre utslipp.  
 
Se også kapittel 4.5.3 for avbøtende tiltak.  
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4.5.3 Innspill til Ytre Miljø Plan  
Håndbok 151 om styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om byggherren 
skal utarbeide en plan for Ytre miljø (YM-plan) før det utarbeides konkurransegrunnlag for 
byggfasen.  
 
Arbeidet med YM – planen omfatter vurderinger og prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn på 
ytre miljø, fastsetting av miljømål for prosjektet, samt etablering av opplegg for kontroll av 
prosjektets miljømessige kvalitet.  
 
I foreslått reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser er miljø- og landskapshensyn 
forsøkt ivaretatt. Flere løsninger må likevel utformes mer detaljert i byggefasen og tas inn i 
konkurransegrunnlaget for prosjektet.  
 
For å lette arbeidet med utforming av YM – plan i byggefasen, er det her listet opp spesielle 
miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med reguleringsplan, med forslag til avbøtende 
tiltak.  

Tema  Avbøtende tiltak
Landbruk - Matjordlaget fra anleggs- og deponiområder skal tas vare på 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 
Kilder: 

- WMS-tjeneste fra Direktoratet for naturforvaltning: 
http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_WMS_oversikt.asp 
ftp://ftp.dirnat.no/pub/Naturtyper/Shape/ 

- Vann-nett: http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/ 
- Norsk Rødliste 2010: http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=268&amid=8237 
- Vakre landskap i Rogaland, Rogaland fylkeskommune 
- Landskapskonvensjonen 
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4.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Alt etter bruk av utstyr vil det i gjennomsnitt bli kjørt ut ca. 50 lass fra tunnel pr. dag til deponi. 
 
Anleggstrafikk vil medføre at det er stort innslag av tunge kjøretøyer. Det vil bli nedsatt 
fartsgrense innen anleggsområdet. Dette vil medføre at trafikanter må regne med lengre reisetid og 
noe venting. 
 
I tørre perioder kan det bli støvproblemer ved utkjøring. Dette kompenseres i nødvendig grad med 
vanning og/eller salting. 
For risikofylt arbeid vises til pkt. 4.7 nedenfor. 
De ulike utslipp kan deles i følgende kategorier: 
  

Kategori A: Avløp fra sanitæranlegg i forbindelse brakkeforlegning, kontorer mv. 
 Kategori B: Avløp fra verksted og vaskeplasser 

Mindre anlegg av kategori A og B behandles av kommunen. Mindre anlegg defineres som anlegg 
med en belastning på mindre enn 25 personekvivalenter (pe). 
 
Utslipp som følge av bruk av eventuelle kjemiske injeksjonsmidler skal behandles som egen sak. 

 
4.7 Risikofylt arbeid iht. byggherreforskriften 
Større fyllinger, anleggstiltak mv. vil medføre at en viss fare for mennesker og dyr. Det vil bli 
løpende vurdert nødvendige sikringstiltak undervegs i anleggsperioden. Sprengstoff skal 
oppbevares forsvarlig.  
 
Vinterstid kan være rasfare ved kjøring i dagsonen på eksisterende veg.  
 
Følgende arbeider kan representere en fare i utførelsesfase: 

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

Det skal utarbeides plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før anleggsoppstart som skal 
godkjennes av prosjektledelsen. Planen skal bygge på risikovurderinger og være tilpasset det 
aktuelle bygge- og anleggsarbeidet. 
 
Det skal også gjøres nødvendige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med byggeplannivået. 
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5. INNKOMNE UTTALELSER TIL OPPSTARTVARSEL 
Oppstartvarsel er iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i Dalane Tidende.  
I tillegg er berørte grunneiere og offentlige myndigheter varslet direkte med brev.   
 
Følgende er varslet: 
Håkon Hinna Gya Postboks 512 4376 Helleland 
Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland 
Asle Lars Klungland Sirdalsveien 718 4376 Helleland 
Eigersund kommune, plankontoret Postboks 580 4379 Egersund 
Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger 
Eigersund kommune, miljø og 
drift 

Postboks 580 4379 Egersund 

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

Postboks 59 4001 Stavanger 

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

 
Innen uttalelsesfristens utløp har det kommet inn uttalelser fra følgende: 
 

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

 
Eigersund kommune, felles brukerutvalg: 
Har ingen merknader til saken 

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

 
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen: 
Har ingen merknader i nåværende fase av planprosessen 
 
Kommentar: 
Planområdet er redusert for ikke å komme i konflikt med de registrerte kulturminner.  
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NVE, region sør: 
Vi anbefaler at arealet mellom veien og vassdraget beholdes som kantsone og reguleres i samsvar 
med dette. 
 
Kommentar: 
Planområdet er justert og arealet mellom veien og vassdraget inngår ikke i planforslaget.  

 
6. PLANPROSESS 
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune, samferdselsseksjonen i samarbeid  
med Statens vegvesen. 
 
Planoppstart ble annonsert og sendt ut den 11.04.2012 og 20.06.2012  
med frist for uttalelse 30.07.2012. 
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7. ROS-ANALYSE 
 
Nedenstående mal benyttes for utarbeidelse av ROS-analyse: 
 

Forslag til 
reguleringsplan for 
område: 

 Massedeponi og rigg for bygging av Fv. 
42 ved Gyavatnet 

 

 Navn på planområdet  

Gnr. 83, bnr. 1   Dato 28.09.2012  
      

 

NATURBASERT  
SÅRBARHET 

Risiko = 
R 
Ikke  
Aktuell = 
IA 

Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 
Forslag til 
forebyggende tiltak 

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

IA   

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

IA   

Er det fare for stormflo? IA   

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

Er det fare for spesielle 
værforhold 
(lokale fenomen) 

IA   

Eventuelle andre 
naturbaserte farer i 
området? 

IA   
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VIRKSOMHETSBASERT  
SÅRBARHET 

Risiko = 
R 
Ikke  
Aktuell = 
IA 

Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 
Forslag til 
forebyggende 
tiltak 

Er det trafikkfare i eller i 
tilknytning til området? IA   

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

IA   

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

R 
Fylling av masser i deponi 
kan medføre støvplager 

Tildekking, vanning 

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

IA   

Eventuelle andre 
virksomhetsbaserte farer 
i området? 

IA   

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

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

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

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

Ofte Flere enn en gang i året 

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

Begrep Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Ubetydelig Ubetydelige/ufarlige  

skader 

Ubetydelige skader 

på miljøet 

Skader opp til kr. 

50.000 

En viss fare Få og små 

personskader 

Skader som krever 

mindre tiltak 

Skader fra kr. 50.000 

til 500.000 

Kritisk Alvorlige 

personskader, 

dødsfall kan 

forekomme 

Miljøskader som 

krever større tiltak 

Skader fra kr. 

500.000 til 5.000.000 

Farlig Alvorlige skader/noen 

døde/langtidsskade 

Omfattende og 

langvarige skader på 

miljøet 

Skader fra kr. 

5.000.000 til 

50.000.000 

Katastrofalt Store skader, mange 

døde/stor 

langtidsskade 

Omfattende og 

uopprettelige skader 

på miljøet 

Skader over kr. 

50.000.000 

 
Analysen kan gjerne settes opp i dette eller tilsvarende skjema. Det er også viktig med 
utfyllende/forklarende kommentarer med hensyn til prognose og konsekvenser. 
 
Videre må planlegger/utbygger komme med forslag til forebyggende tiltak dersom det blir påvist 
risiko i  
området. 
 
Dersom det er behov for forebyggende tiltak, skal disse inngå i planen, for eksempel i 
bestemmelsene. eksempler kan være høydeplassering av bygg, skredsikring, bygningsmessige 
tiltak, særskilte tiltak i byggegrunnen med mer. 
 
ROS-analysen skal utarbeides av fagkyndige. 
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8.1 Vurdering av uønskede hendelser 
Som det framgår av ROS – analysen kan tiltaket medføre en uønsket hendelse som det bør 
iverksettes tiltak for å forebygge. Dette gjelder støvplager ved fylling i deponi. Hendelser og 
forebyggende/avhjelpende tiltak beskrives nedenfor.  

 
8.2 Støvplager ved fylling i deponi 
Fylling og uttak av masser i deponi kan medføre støvplager i tørre perioder.  
Aktuelle tiltak kan være tildekking, vanning, salting. 
 
På denne bakgrunn vurderes hendelsen å kunne få ubetydelige følger.   
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.02.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/310
Journalpostløpenr.:
13/4333

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
036/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
05.02.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 08.02.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.02.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
267183 Protokoll PTU 05.02.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:10 
Sak – fra / til: 016/13 - 032/13

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

H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)

FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
Ap – Ege, Anders (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) 
                                        – sak 23/13 og 24/13

SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 23/13

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

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 19/13, 21/13, 22/13, 23/13 og 26/13 fra kl.09.55.
 Ipadopplæringen utgikk på grunn av sykdom.

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

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

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

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

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

016/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013

017/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 15.01.2013

018/13
Søknad om konsesjon til erverv av en ideell 1/20-del hver av 
driftsenheten gnr./bnr. 101/3 og 102/2 - Hogne Kile, Ann Mari Ravndal, 
Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg

019/13
Søknad om fradeling av parsell med bolighus - gnr./bnr. 16/6 -  
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Andreas og Møyfrid 
Stokka -  Heggdalsveien 310

020/13
Klage fra Fylkesmannen på Eigersund kommune sitt vedtak om å gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell til 
boligformål på gnr./bnr. 5/57 - Tor Even Refsland - 3. gangs behandling

021/13
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374
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022/13
Reguleringsendring for boliger Hamrane (Fuglodden) gnr. 8 bnr. 25 mfl. -
1. gangsbehandling

023/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 bnr. 142 -
Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust

024/13 Dispensasjon - Garasje gnr. 60 bnr. 686 - Kim Henriksen, Terneveien 13

025/13
Dispensasjon - Tilbygg/ Overbygg terrasse - gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein 
Skretting, Maurholen

026/13
Dispensasjon - garasje gnr. 12 bnr. 222 - Ken Leo Akselvoll, Grønedalen 
19

027/13
Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri 
og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen

028/13
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling.

029/13 Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. Klagebehandling.

030/13
Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Hans 
Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45

031/13 Detaljbudsjett 2013 - Teknisk avdeling

032/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013
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016/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
05.02.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.02.2013:

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

8/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til mottatt invitasjon til Landbrukskonferansen 
som skal være i Sandnes 05.03.13, og spurte om noen av medlemmene ønsket å delta. 
Denne konferansen er samme dag som neste møte i Planteknisk utvalg.

9/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) orienterte om at det er rettet opp i vedtaksteksten i 
en reguleringssak (sak 203/12), Dyrnes – Kvå (j.nr.12/25530) hvor det sto dato i stedet 
for navn. ”Feilen” ble oppdaget på plankontoret.

10/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om kommunen hadde vært i kontakt med 
Block Watne ang. gatelys langs Hellviksveien på Hellvik. Block Watne har opparbeidet et 
boligfelt med gatelys, men i fortsettelsen av veien er det sterkt behov for ytterligere 3-4 
lysmaster. Dette er en vei som barn bruker til og fra skole/butikk hver dag. Hellvik 
Velforening har sendt kommunen brev med forespørsel om lys langs veien.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER vil se på saken til neste møte.

11/13:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om fremdriften på reguleringsplanen som 
omfatter Silhuset på Helleland.  Kan dette sjekkes opp.

12/13:
MAY HELEN H. ERVIK (FRP) stilte spørsmål om kommunen informerer tiltakshaver når 
en sak skal behandles i Planteknisk utvalg. 

BYGGESAKSSJEFEN orienterte om at det ikke er kapasitet til å informere om når en 
sak skal til behandling. 
Han kunne også opplyse om at det tidligere er bestemt (av Miljøutvalget) at nye 
dokumenter/skriv som mottas etter at en sak er satt på sakskartet, ikke skal 
videreformidles til utvalget før møtet. 
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POLITISK SEKRETÆR orienterte om at det kun sendes brev når det er befaring. 

13/13:
PLANSJEFEN viste til tidligere vedtak (PTUs møte den 20.11.12) – sak 178/12 - ang. 
Gruset hvor det i bestemmelsene ble endret fra småbåthavn til sentrumsformål (der kan 
anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, uten noen……). 
Her er ikke kartet forandret i samsvar med bestemmelsene som ble gjort. 

ASTRID H. ROBERTSON (H) svarte at det som er vist som småbåthavn vises som 
sentrumsformål i kartet.

PTU-016/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

017/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
15.01.2013

Forslag til vedtak 22.01.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.01.2013 godkjennes.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-017/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 15.01.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

018/13: Søknad om konsesjon til erverv av en ideell 1/20-del hver av 
driftsenheten gnr./bnr. 101/3 og 102/2 - Hogne Kile, Ann Mari 
Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hogne Kile, Ann Mari 
Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg konsesjon til kjøp av hver sin ideelle 1/20-
del av gnr./bnr. 101/3 og 102/2 i Eigersund til en samlet pris av kroner kr. 250.000.

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 101/3 og 102/2 må drives på en skogbruksmessig forsvarlig måte.  
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05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-018/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hogne Kile, Ann 
Mari Ravndal, Stig-Ivar Johannessen og Ingrid Kullberg konsesjon til kjøp av hver sin 
ideelle 1/20- del av gnr./bnr. 101/3 og 102/2 i Eigersund til en samlet pris av kroner kr. 
250.000.

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 101/3 og 102/2 må drives på en skogbruksmessig forsvarlig måte.  

Vedtaket er enstemmig.

019/13: Søknad om fradeling av parsell med bolighus - gnr./bnr. 
16/6 -  dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Andreas 
og Møyfrid Stokka -  Heggdalsveien 310 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Møyfrid og Andreas Stokka  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus 
på ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det 
foreligger tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 

  Før saken tas til endelig 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 Møyfrid og Andreas Stokka tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1500 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller 
flere bruk i nærområdet.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-019/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Møyfrid og Andreas Stokka  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus på 
ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
større enn ulempene. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 

  Før saken tas til endelig 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 Møyfrid og Andreas Stokka tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1500 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere 
bruk i nærområdet.

Vedtaket er enstemmig.

020/13: Klage fra Fylkesmannen på Eigersund kommune sitt vedtak 
om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell til boligformål på gnr./bnr. 5/57 - Tor 
Even Refsland - 3. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder vedtaket i sak 
PTU-197/12 på møte 11.12.2012 om å gi tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 580 m2 fra 
boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund kommune til boligformål. 

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-020/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder 
vedtaket i sak PTU-197/12 på møte 11.12.2012 om å gi tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund kommune til 

Vedtaket er enstemmig.
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021/13: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 

Rådmannens forslag til vedtak:
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 Ole Christen Skadberg om fradeling av 
en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg  avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ole Christen 
Skadberg om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  
fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 

Før saken tas til endelig 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 Ole Christen Skadberg tillatelse  til fradeling 
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Dette med følgende begrunnelse: 
 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og at 

tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven.
 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (SP).
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PTU-021/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  
fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 

Før saken tas til endelig 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 Ole Christen Skadberg tillatelse  til fradeling 
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Dette med følgende begrunnelse: 
 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og 

at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven.
 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

022/13: Reguleringsendring for boliger Hamrane (Fuglodden) gnr. 8 
bnr. 25 mfl. - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 18.01.2013:
Forslag til reguleringsendring for Hamrane gnr 8 bnr 25 mfl. med kart datert 24.02.12 og 
bestemmelser datert 21.01.13 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn når følgende 
endringer er gjort av tiltakshaver:

Kart
1 Annen veggrunn vises med 1 meter på hver side.
2 Kart påføres korrekt dato.

Bestemmelser
3 Bestemmelser datert 21.01.2013 erstatter eldre bestemmelser. 

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. Alternativt at tiltakshaver må levere skriftlig 
bekreftelse på at de tar kostnadene ved arkeologiske undersøkelser før planen 
legges ut til offentlig ettersyn.

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

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Tillegg til rådmannens innstilling, reguleringsbestemmelsene: 

Punkt 2.1, andre avsnitt:
…… Maksimum møne/gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter 
basert på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens 
utforming……”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-022/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Hamrane gnr 8 bnr 25 mfl. med kart datert 24.02.12 og 
bestemmelser datert 21.01.13 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn når følgende 
endringer er gjort av tiltakshaver:

Kart
1. Annen veggrunn vises med 1 meter på hver side.
2. Kart påføres korrekt dato. 

Bestemmelser
3. Bestemmelser datert 21.01.2013 erstatter eldre bestemmelser. 
4. Tillegg i punkt 2.1, andre avsnitt:

…… Maksimum møne/gesimshøyde er satt til henholdsvis 9 og 7 meter basert 
på gjennomsnittlig eksisterende terreng. Garasjens utforming……”

Andre forhold
5. 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. Alternativt at tiltakshaver må levere skriftlig 
bekreftelse på at de tar kostnadene ved arkeologiske undersøkelser før planen 
legges ut til offentlig ettersyn.

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

Vedtaket er enstemmig.

023/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge gnr. 5 
bnr. 142 - Kristian Kvassheim og Morten Møller, Myklebust

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.
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15.01.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg inhabil i saken da han er i familie og nære venner 

med part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader. Det var ikke innkalt 
vararepresentant, så det var kun 9 medlemmer ved behandlingen.

 ASTRID H. ROBERTSON (H) erklærte seg inhabil i saken da hun er i nær familie og 
gudmor til part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader. Det var ikke 
innkalt vararepresentant, så det var kun 9 medlemmer ved behandlingen.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannen innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-009/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg inhabil i saken da han er i familie og nære venner med 
part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Bernt Koldal (SP) 
tok sete. 

 ASTRID H. ROBERTSON (H) erklærte seg inhabil i saken da hun er i nær familie og 
gudmor til part i saken, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Liv Tone 
Øiumshaugen (H) tok sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-023/13 Vedtak:

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. 
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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. 

Vedtaket er enstemmig.

024/13: Dispensasjon - Garasje gnr. 60 bnr. 686 - Kim Henriksen, 
Terneveien 13

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 16.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bebygd areal 50 m² og bruksareal 69 m² på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 686 i strid med reguleringsplanens bestemmelser om maksimal 
størrelse på garasje, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkt garasje innfinner seg ikke i reguleringsplanens 
ønskede bebyggelsesmønster med store boliger og mindre garasjer.
Behovet for økt lagerplass og garasje kan dessuten løses i samsvar med planen annetsteds 
på eiendommen.

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

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har nære
forretningsforbindelser med firmaet som søker byggetillatelse for søker, jfr. Fvl. § 6, 2.ledd.

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

Votering habilitet:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-024/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 16.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bebygd areal 50 m² og bruksareal 69 m² på 
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eiendommen gnr. 60 bnr. 686 i strid med reguleringsplanens bestemmelser om 
maksimal størrelse på garasje, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkt garasje innfinner seg ikke i 
reguleringsplanens ønskede bebyggelsesmønster med store boliger og mindre garasjer.
Behovet for økt lagerplass og garasje kan dessuten løses i samsvar med planen 
annetsteds på eiendommen.

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

Vedtaket er enstemmig.

025/13: Dispensasjon - Tilbygg/ Overbygg terrasse - gnr. 5 bnr. 183 -
Arnstein Skretting, Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 18.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for. 

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

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om utvidelse med ca 9,5 m2 på eiendom 
5/183, og er kommet til at søknaden kan innvilges da:

Det er tidligere gitt tillatelse til å utvide hytter i denne planen med inntil 10m2 for 
tilrettelegging for bad/wc. Da tiltakshaver omdisponerer eksisterende areal i hytten til 
bad/wc, kan en utvidelse på 10m2 disponeres til annet formål.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da denne utvidelse er 
innenfor de allerede innvilgede 10m2 utvidelses muligheter.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da en får tilrettelagt for 
bedre forhold med skikkelig vann /avløp, og tilknytting til offentlig vann avløpsnett.
Det fortusettes at eiendommen tilknyttes offentlig vann og kloakk nett når dette bygges 
ut i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.”

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Følge punkter avklares:
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Er det kommuneplanbestemmelsene på søknadstidspunkt eller på 
behandlingstidspunktet som skal legges til grunn?
Byggesakssjefen skal synliggjøre tidligere vedtak i Maurholen.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling og Carlsens forslag kom dermed ikke til votering.

PTU-025/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.
Følge punkter avklares:

Er det kommuneplanbestemmelsene på søknadstidspunkt eller på 
behandlingstidspunktet som skal legges til grunn?
Byggesakssjefen skal synliggjøre tidligere vedtak i Maurholen.

Vedtaket er enstemmig.

026/13: Dispensasjon - garasje gnr. 12 bnr. 222 - Ken Leo Akselvoll, 
Grønedalen 19

Rådmannens forslag til vedtak 17.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr. 12 
bnr. 222, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte byggegrensen 
da garasjen plasseres i gatekryss som gjennom byggegrensen ønskes oversiktlig og fri for 
bebyggelse på grunn av trafikale hensyn. Behovet for garasje kan dessuten løses i samsvar 
med planen annetsteds på eiendommen.

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

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr. 
12 bnr. 222, og har kommet til at søknaden anbefales.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte 
byggegrensen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da da trafikkforholdene ikke 
vil forverres.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.”
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Votering:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-026/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.07.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense på eiendommen gnr. 
12 bnr. 222, og har kommet til at søknaden anbefales.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak den regulerte 
byggegrensen.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da da trafikkforholdene ikke 
vil forverres

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

027/13: Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen. Kommuneplanen viser området som HF- område og etter 
kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanen for 
Egersund § 2.12.2.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-027/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.
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028/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye gjennomgått klagen fra Eger Bygg 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 derfor ikke medhold. Vedtaket i 
sak PTU 120/12, den 28.08.12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-028/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye gjennomgått klagen fra Eger Bygg 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 derfor ikke medhold. 
Vedtaket i sak PTU 120/12, den 28.08.12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

029/13: Båthus gnr. 13 bnr. 2057 - Terje Kvamsø. Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Kvamsø når det gjelder forbud mot 
takvindu, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak BMD 448/12 den 25.10.12 opprettholdes. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.
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05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-029/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Terje Kvamsø når det gjelder forbud mot 
takvindu, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.
Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak BMD 448/12 den 25.10.12 opprettholdes. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.

030/13: Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 
bnr. 5 - Hans Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon framsatt av Egersund bygg-
og tomteutvikling AS på vegne av Hans Petter Helland, for oppføring av ny bolig på 
eiendommen gnr 58 bnr 5. Planteknisk utvalg finner at omsøkt bolig med grunnflate 310 m2

og bruksareal på 510 m2 vesentlig tilsidesetter/overskrider kommuneplanbestemmesenes 
§ 5.1 a)Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse og b) Max 
tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2.
Planteknisk utvalg finner etter en samlet vurdering at søknaden om dispensasjon må avslås 
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
Det aktuelle byggestedet på eiendommen innehar formål LNF med hensyn landbruk i 
kommuneplanens arealdel. Boligen er i sin helhet søkt etablert innenfor 50-metersbeltet til 
vassdrag / Sporavatnet og med utforming og størrelse som vesentlig avviker fra 
kommuneplanens anbefaling.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 20-4 og 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 med tilhørende bestemmelser.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

Side 71 av 630



18

PTU-030/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

031/13: Detaljbudsjett 2013 - Teknisk avdeling

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013:
1. Planteknisk utvalg vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Detaljbudsjett 2013 – Teknisk avdeling tas til orientering.”

Trukket før votering.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-031/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg vedtar fremlagt detaljbudsjett for 2013.

Vedtaket er enstemmig.

032/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.02.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.01.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/2199 X 22.01.2013
Byggesakssjefen delegert 
01.01.- 21.01.13

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om to saker som gjaldt Silkemyra på 

Hellvik.

BYGGESAKSSJEFEN vil svare på dette i neste møte.
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 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til sak ang. en rast mur på et nytt boligfelt på Hellvik,
og lurte på hva som er skjedd i denne saken.

BYGGESAKSSJEFEN svarte at det sendt brev til ansvarlig søker med pålegg om gebyr. 
Det er i tillegg sendt brev til eier av eiendommen om at muren må sikres.

PTU-032/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Side 73 av 630



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-83/1, GBR-
118/25, FA-L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
13/4631

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

Sentraladministrasjonen
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Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
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steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
037/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til eiendom på 
Møgedal -  gnr. 83 bnr. 1 -  Gydal,  Sirdalsveien 720 - Asle 
Klungland
  

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søkte opprinnelig, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Adv. Svein Erling Jensen fremmet ny søknad på vegne av Asle Klungland 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.    

Formålet med delingssaken er bolig/tilleggsjord. Parsellene på ca. 3,2 og 7 dekar skal selges 
som boligtomter. Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne 
Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i 
Eigersund.

Søknad av 15.11.2011 ble avslått av Planteknisk utvalg 17.01.2012.
Vedtaket ble påklaget i brev av 3.2.2012. Planteknisk utvalg ga samtykke til fradeling av 
parsellene på henholdsvis 3,2 og 7 dekar på møte 13.3.2012. Det ble satt som betingelse for 
deling at resten av landbrukseiendommen ble lagt som tilleggsjord til eiendommen på 
Møgedal eller til en eller flere eiendommer i nærområdet. 

I vedtak av 16.5.2012 omgjorde Fylkesmannen Eigersund kommune sitt vedtak av 
13.03.2012. Fylkesmannen vurderte det ikke som god løsning å legge resteiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal som tilleggsjord til bruket  i Møgedal. 

Marianne Stangeland anså seg som part i saken og påklagde Fylkesmannen sitt vedtak. 

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket og oversendte saken til Statens 
landbruksforvaltning 23.8.2012. 

Statens landbruksforvaltning tok klagen til følge i brev av 07.02.2013.  Eigersund kommune 
sitt vedtak av 13.03. 2012 om delingssamtykke om omsøkte parseller opprettholdes. Dette 
innebærer at delingssamtykke etter jordloven §12 er gitt. Det er et vilkår for deling at 
resteiendommen selges som tilleggsjord til nærliggende bruk slik som er pålagt i Eigersund 
kommune sitt vedtak. Det presiseres at det med dette vedtaket ikke er tatt stilling til 
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konsesjonsspørsmålet. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre, jfr. 
Forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 19-2 og § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk fra 
gnr./bnr. 83/1 i Eigersund. Det settes følgende betingelser for deling: 

Resten av eiendommen gnr./bnr. 83/1 og 118/25 selges som tilleggsjord till Marianne 
Stangeland sitt bruk 101/5,7,8, og 16 i Eigersund.    
Parsellene deles i henhold til situasjonskart av 14.11.2011.
Det kan ikke påregnes å få etablert flere boenheter på boligtomtene i fremtiden. 
Avkjørseltillatelse må avklares med Statens vegvesen før oppmåling.  Parsell 2 som har 
bolighus med adresse Sirdalsveien 720 må sikres tinglyst atkomstrett over parsell 1 ved 
avkjørsel til Sirdalsveien, hvis Statens vegvesen kun godkjenner én felles avkjørsel. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 

tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Nodland (SP) 
tok sete.

---- 0 ----

 Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jf. § Kl.31.3.

---- 0 ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 

henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og 

avkastningsmuligheter.”

Votering:
Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (AP + 

SP).
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PTU-045/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og 

avkastningsmuligheter

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 
tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. May Sissel 
Nodland (SP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
3. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

4. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
3. Opprettholde bosetting i området.
4. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og 

avkastningsmuligheter.”

Votering:
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Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Sæstads forslag (Astrid 
H.Robertson,H + KRF + FRP +V).

PTU-014/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra 
Asle Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til bolig/landbruksformål. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen søkte opprinnelig, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Adv. Svein Erling Jensen fremmet ny søknad på vegne av Asle Klungland 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.    

Formålet med delingssaken er bolig/tilleggsjord. Parsellene på ca. 3,2 og 7 dekar skal selges 
som boligtomter. Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne 
Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i 
Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte 
eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Omsøkt parsell på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger 
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
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stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.    

Omsøkt parsell på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar 
med annet areal (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990, hage og utmark). Omsøkte 
innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle Klungland i dag. 
Redskapshus bygd i 1990 er i god stand. 

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Søknad av 15.11.2011 ble avslått av Planteknisk utvalg 17.01.2012.
Vedtaket ble påklaget i brev av 3.2.2012. Planteknisk utvalg ga samtykke til fradeling av 
parsellene på henholdsvis 3,2 og 7 dekar på møte 13.3.2012. Det ble satt som betingelse for 
deling at resten av landbrukseiendommen ble lagt som tilleggsjord til eiendommen på 
Møgedal eller til en eller flere eiendommer i nærområdet. 

I vedtak av 16.5.2012 omgjorde Fylkesmannen Eigersund kommune sitt vedtak av 
13.03.2012. Fylkesmannen vurderte det ikke som god løsning å legge omsøkte eiendom på 
Gydal som tilleggsjord til bruket  i Møgedal. 

Marianne Stangeland anså seg som part i saken og påklagde Fylkesmannen sitt vedtak. 

Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket og oversendte saken til Statens 
landbruksforvaltning 23.8.2012. 

Statens landbruksforvaltning tok klagen til følge i brev av 07.02.2013.  Eigersund kommune 
sitt vedtak av 13.03.2012 om delingssamtykke av omsøkte parseller opprettholdes. Dette 
innebærer at delingssamtykke etter jordloven §12 er gitt. Det er et vilkår for deling at 
resteiendommen selges som tilleggsjord til nærliggende bruk slik som er pålagt i Eigersund 
kommune sitt vedtak. Det presiseres at det med dette vedtaket ikke er tatt stilling til
konsesjonsspørsmålet. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre, jfr. 
Forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  

Det er ca. 13 km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 
83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Adv. Svein Erling Jensen mener Marianne Stangeland må få adgang til å kjøpe tilleggsjord, 
da hun de siste 7 åra har drevet gården sammen med egen gård. Hun fikk innvilget 
bygdeutviklingsmidler til ombygging av driftsbygning på Møgedal basert på brukets egne og 
leide ressurser.  Adv. Svein Erling Jensen mener bruket på Møgedal ikke vil være levedyktig 
uten tilleggsjord.  Han mener også avstanden ikke er for stor, noe han har fått bekreftet av 
Statens landbruksforvaltning i brev av 07.02.2013.  

Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Asle Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk. Eiere av eiendommer i nærområdet   
er interessert i tilleggsjord, men har ikke vært tilstrekkelig på banen vedrørende salget. 
Hilde og Alf Jone Tønnesen (gnr./bnr. 84/3), Margit og Knut Arild Aamodt (gnr./bnr. 84/2 og 
4) og Arild Hovland  (gnr./bnr. 86/1,2,3,4 og 5) har tidligere bekreftet overfor 
landbrukskontoret at de vil kjøpe hele eiendommen til samme pris som det Marianne 
Stangeland vil gi.  De vil fordele tilleggsjorda seg imellom.  De har ventet på en avklaring i 
delingssaken hos Statens landbruksforvaltning.  
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Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.1.2013  
177 vinterfôra sau på bruket, 18 ammekyr, 14 ungdyr og 900 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

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

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

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

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

Saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 1. juli 
2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.
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Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformål som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet.  Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre til konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   Parsellene som skal fradeles er også store. 

Statens landbruksforvaltnings synes bruksrasjonaliseringen blir god nok i denne saken.  
Landbruksdepartementet har akseptert en avstand på 15 km ved søknad om konsesjon ved 
erverv av tilleggsjord i en sak fra Stange kommune i 2003.  Kjøper har behov for tilleggsareal 
og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på 
gnr./bnr. 83/1 i 7 år. 

Konsesjonssøker har lang praksis med tradisjonell landbruksdrift. Hun er også oppvokst på 
gårdsbruk med husdyrhold. Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.  
Hun har også leid omsøkte eiendom i over 7 år.  

Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener brevet fra 
landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra noe større 
parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som tilleggsareal,  men 
det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Med særlig vekt på at Statens landbruksforvaltning har akseptert omsøkte delinger og 
bruksrasjonalisering finner en at det er grunnlag for å gi dispensasjon til omsøkte fradelinger 
i henhold til plan- og bygningsloven.  

I forbindelse med bygging av hus nr. 2 (Sirdalsveien 720) på gnr./bnr. 83/1 i 1983 ble det i 
jordlovssaken satt krav om å nytte same avkjørsel som våningshuset (Sirdalsveien 718) 
nytter.  Det er i dag to avkjørsler til Sirdalsveien. Kårboligen har nyttet egen avkjørsel siden 
1983.  Saksbehandler var i kontakt med Statens vegvesen 12.2.2013, men der kunne de 
ikke finne ut av om det var godkjent en eller to avkjørsler til Sirdalsveien. Statens vegvesen 
mente det var sannsynlig at det kun var godkjent en felles avkjørsel for nevnte bolighus, men 
at svaret kan ligge hos Statsarkivet i Stavanger. Statsarkivet må bruke tid på å finne ut av 
dette.  I utgangspunktet vil Statens vegvesen kun godkjenne én felles avkjørsel i forbindelse 
med delingssaken.  Parsell 2 som har bolighus med adresse Sirdalsveien 720 må da ha 
atkomstrett over parsell 1.      
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Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om  fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål 
bolig/landbruk. 

Dette med følende begrunnelse………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

267607
Endelig vedtak - overprøving av kommunalt delingsvedtak etter jordloven - gnr. 83  
bnr. 1 og gnr. 118  bnr. 25 Gydal i Eigersund kommune

213841
Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

213843 Byggeregnskap

206912
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart gnr. 83 bnr. 1
190467 kart
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720
189005 Oversendelsesbrev
189006 Gjenpart av nabovarsel

215438
Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 bnr. 1  - Asle Klungland

219706 Vedr. kjøp av tilleggsjord på Gydal
224403 Varsel om overprøving av kommunalt jordlovsvedtak - deling av gnr. 83 bnr. 1

233503
Uttalelse vedr. søknad om fradeling av to boligtomter ved bruksrasjonalisering gnr. 
83 bnr. 1

233613
Overprøving av kommunalt delingsvedtak etter jordloven - gnr. 83 bnr.1 og gnr. 118 
bnr. 25

242758
Klage over fylkesmannens omgjøringsvedtak av kommunalt delingsvedtak etter 
jordloven gnr. 83 bnr. 1
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

4 X 18.09.2011 Gårdskart gnr. 83 bnr. 1

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

12 U 05.01.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedrørende behandlingsgebyr - Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

13 U 06.01.2012
Asle Lars Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Varsel/informasjon om befaring

14 I 13.01.2012 Arild Hovland

Kommentarer til sakpapirer for  nr. 14/12, til 
planteknisk utvalg møte den 17/1-12, Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

15 U 19.01.2012

Asle Klungland; 
Adv. Svein Erling 
Jensen; 
Marianne Stangeland

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland

16 I 03.02.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til 
bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel

18 I 12.03.2012
Marianne 
Stangeland/Arnt Melhus

Vedr. kjøp av tilleggsjord på Gydal

20 U 19.03.2012

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Klage på avslag på søknad om 
fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 
bnr. 1  - Asle Klungland

19 U 19.03.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Særutskrift: Klage på avslag på søknad om 
fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord -  gnr. 83 
bnr. 1  - Asle Klungland

21 I 29.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel om overprøving av kommunalt 
jordlovsvedtak - deling av gnr. 83 bnr. 1

22 I 23.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse vedr. søknad om fradeling av to 
boligtomter ved bruksrasjonalisering gnr. 83 bnr. 
1

23 I 25.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Overprøving av kommunalt delingsvedtak etter 
jordloven - gnr. 83 bnr.1 og gnr. 118 bnr. 25

24 I 27.06.2012 Advokat Jensen & Faktura  - saksomkostninger Marianne 
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Bilstad Stangeland

25 U 27.06.2012
Advokat Jensen og 
Bilstad

Dekning av saksomkostninger - faktura fra adv. 
Jensen

26 I 21.08.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage over fylkesmannens omgjøringsvedtak av 
kommunalt delingsvedtak etter jordloven gnr. 83 
bnr. 1

27 I 04.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversending av klagesak - overprøving av 
kommunalt delingsvedtak etter jordloven gnr. 83 
bnr. 1

28 I 08.10.2012
Statens 
landbruksforvaltning

Foreløpig svar på klage - overprøving av 
kommunalt delingsvedtak etter jordloven gnr. 83 
bnr. 1

30 I 05.02.2013
Statens 
landbruksforvaltning

Endelig vedtak - overprøving av kommunalt 
delingsvedtak etter jordloven - gnr. 83  bnr. 1 og 
gnr. 118  bnr. 25 Gydal i Eigersund kommune

29 I 07.02.2013
Statens 
landbruksforvaltning

Vedtak fra Statens Landbruksforvaltning i 
fradelingssak - Deling av grunneiendom gnr. 83 
bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, Egelandsdalen

Parter i saken:
           
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
Marianne Stangeland Møgedalsveien 332 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.01.2012
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
12/143

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
014/12 Planteknisk utvalg 17.01.2012

Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 
- Asle Klungland
  

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.   Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges.

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger og vei)  
og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark). 

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Saksgang:
Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål 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 avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 

Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  til bolig/landbruksformål. 
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. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 
tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. May Sissel Nodland 
(SP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar 
med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal 
i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avkastningsmuligheter.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Sæstads forslag (Astrid 

H.Robertson,H + KRF + FRP +V).

PTU-014/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til bolig/landbruksformål. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 
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FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland i brev av 15.11.2011 om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.    Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. 

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier 
driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 
km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og 
omsøkte parseller på henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.   

Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med 
annet areal (bygninger (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990), hage og utmark). 
Omsøkte innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle 
Klungland i dag. Redskapshus bygd i 1990 er i god stand.

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Aske Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk.  Naboer har vært interessert i 
tilleggsjord, men ikke til omsøkte pris. 

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  
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209 vinterfôra sau på bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

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

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

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

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

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
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sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet. Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   

Kjøper har imidlertid behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. 
Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1 i 7 år. Naboer er ikke 
interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte pris. 

Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to store parseller til 
boligformål/landbruk. Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener 
brevet fra landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra 
noe større parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som 
tilleggsareal,  men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Begge omsøkte parseller er redusert i areal i forhold til tidligere søknad om fradeling. Det går 
fremdeles med noe jordbruksareal. Saksbehandler finner ikke at det er landbruksmessig 
forsvarlig å dele fra to store parseller til boligformål midt i et landbruksområde. Avstanden 
mellom brukene på Gydal og Møgedal er også for stor.  En kunne akseptert en løsning der 
parsellene hadde blitt redusert til henholdsvis ca. 2,5 dekar på teig nr. 1 og ca. 2,8 dekar på 
teig nr. 2 og resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 
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Omsøkte deling medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte deling kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    
Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle 
blir det imidlertid ikke en fullgod bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på 
Møgedal og Gydal er på ca. 13 km.   Tilleggsjorda burde gått til bruk i nærområdet til en 
landbruksmessig forsvarlig pris. Ingen naboer er interessert i å kjøpe tilleggsjord til omsøkte 
pris.  

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet to frittliggende 
boligeiendommer i et LNF-Lområde som kan medføre til konflikter med 
landbruksinteressene. 

Etter en samlet vurdering vurderer en fordelene som kan oppnås med styrking av 
driftsgrunnlaget til kjøpebruket som mindre enn ulempene som måtte komme som følge av 
oppretting av 2 store frittliggende boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig 
bruksrasjonalisering.

Ut i fra dette ser ikke Rådmannen å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

3. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

4. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart
190467 kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.09.2011
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
11/25122

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
102/11 Formannskapet 28.09.2011

Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk -
dispensasjon fra kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland
  
Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 

Saksgang:
Stiller formannskapet seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen to parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om fradeling 
av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

28.09.2011 Formannskapet
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Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:

Adv. Svein Erling Jensen søker på vegne av Asle Klungland om fradeling av to parseller på 
henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  
Eigersund. Formålet er bolig/landbruk. Parsellene skal selges. Resten av driftsenheten skal 
også  selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal  Marianne Stangeland leier jordbruksarealene på gnr./bnr. 83/1 
i dag.

Parsellen på ca. 9,5 dekar består av ca. 7 dekar med fulldyrket jord og 2,5 dekar med annet 
areal (bygninger og hage). Parsellen på ca. 10,4 dekar består av ca. 4,3 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 6,1 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark).

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på henholdsvis 9,5 dekar og 10,4 
dekar ligger i et LNF-L område. 7 dekar fulldyrket jord som følger med parsellen på ca. 9,5 
dekar er en del av fulldyrket jorde på ca. 16,9 dekar.

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. 

Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 i Eigersund er pelsdyrhold, 
kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  209 vinterfôra sau på 
bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  er på ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 dekar 
overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  1257,5 
dekar med annet areal.  Marianne Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på 
gnr./bnr. 83/1  og  34 dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar 
innmarksbeite av Odd Svihus på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og 
driftsbygninger i god stand på eiendommen.   Marianne Stangeland er oppvokst på gård og 
har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  
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Saksbehandlers vurderinger:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart 
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

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

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

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

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

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformå/landbruk som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Parsellene som søker dele fra og selge er store og består av mye jordbruksareal.  
De vil også grense inntil jordbruksareal.  Det kan føre konflikter med landbruksinteressene.

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  er at resteiendommen 
skal selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en 
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mindre tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en god  bruksrasjonalisering da 
avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 13 km. Kjøper har imidlertid 
behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal og på et nabobruk på Møgedøl i 
dag.  Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to parseller til 
boligformål/landbruk som er såpass store og består av mye jordbruksareal. 

Advokat Svein Erling Jensen viser til et sitat fra Ole Christian Hallesby i Gårdsråd As. Ole 
Christian Hallesby hevder at landbruksminister Lars Peder Brekk ønsker en liberalisering av 
delingsforbudet i jordloven og at gårdstun som blir fradelt kan få beholde en åkerlapp. 
Bakgrunnen for dette er brevet av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk.  
Her står det : ” …… Hvis det kan styrke bosettingen bør kommunen også kunne vurdere å la 
selgeren beholde et noe større areal enn det som er vanlig for en ordinær boligtomt. ………”  
Her tenker en på salg av gårdens bolighus med tomt, hvor restareal selges som tilleggsjord 
til nabobruk.  Juridisk rådgiver hos Fylkesmannen mener junibrevet fra landbruksministeren 
ikke legger opp til en liberalisering med hensyn til praktiseringen av delingsforbudet, men 
brevet gir kun uttrykk for den alt etablerte praksis om en konkret og individuell vurdering av 
den enkelte sak – hensyntatt vårt langstrakte og varierte land med  ymse hensyn som kan 
gjøre seg gjeldende. Det er med andre ord ingen åpning for i vårt fylke å tillate 
mer/flere/større tomter enn tidligere, mener Smedvig . Seniorrådgiver Marianne Barstad i 
Statens landbruksforvaltning  mener brevet fra Brekk innebærer at restarealet etter fradeling 
kan være noe større, men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak. 

Saksbehandler mener landbruksministeren åpner opp for dele fra noe større tunparseller 
enkelte plasser i Norge som kanskje sliter med å opprettholde bosettingen. En finner ikke at 
dette er en aktuell problemstilling for Eigersund kommune.  

Det kan neppe være i  Lars Peder Brekks sin ånd å åpne opp for å fradele store tomter som 
omsøkt hvor det medgår såpass mye jordbruksareal.  

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven.

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av mye jordbruksareal og er derfor ikke forsvarlig med hensyn 
på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er om omsøkte deling kan være 
forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    Tilleggsarealet vil styrke 
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driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle blir det imidlertid ikke en 
brukbar bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på ca. 
13 km.  Veien mellom brukene er også dårlig. I en konsesjonsssak aksepterer en gjerne 
avstander på ca. 20 km ved kjøp av tilleggsjord. I en delingssak stiller en større krav til god 
bruksrasjonalisering.  Tilleggsjorda bør gå til bruk i nærområdet. 

En vurderer fordelene som kan oppnås med styrking av driftsgrunnlaget til kjøpebruket som 
mindre enn ulempene som måtte komme som følgje av oppretting av 2 store frittliggende 
boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig bruksrasjonalisering.

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer det på den ene siden at det blir opprettet 
to frittliggende boligeiendommer i et LNF-område. Erfaringsmessig kan det føre med seg 
driftsulemper for tilgrensende jordbruksdrift. Dette er ulemper som for eksempel tråkk på 
jordbruksareal, dyr som blir forstyrret på beite, støy, lukt, støv osv. Dette forholdet taler også 
i mot den omsøkte deling.

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig/landbruk i henhold jordloven.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

2. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer i nærområdet. 

3. Formannskapet stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 
henholdsvis 9,5 og 10,4 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan-
og bygningsloven. 

4. Formannskapet gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10,4 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til en eller flere i eiendommer med avstand 
inntil 20 km. 
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Dokumenter - vedlagt saken:
Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
189006 Gjenpart av nabovarsel
189005 Oversendelsesbrev
190467 kart
191745 Gårdskart
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Lars Peder Brekk
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

Journalposter i arkivsaken - uttrykte vedlegg

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

6 X 18.09.2011 WorkCentre 7428
Brev av 25.06.2010 fra landbruksminister Las 
Peder Brekk

7 I 18.09.2011 WorkCentre 7428 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND

Side 109 av 630



Side 110 av 630



Side 111 av 630



Side 112 av 630



Side 113 av 630



Side 114 av 630



Side 115 av 630



Side 116 av 630



Side 117 av 630



Side 118 av 630



Side 119 av 630



Side 120 av 630



Side 121 av 630



Side 122 av 630



Side 123 av 630



Side 124 av 630



Side 125 av 630



Side 126 av 630



Side 127 av 630



Side 128 av 630



Side 129 av 630



Side 130 av 630



1

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.02.2012
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/1767
Journalpostløpenr.:
12/5510

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
045/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012

Klage på avslag på søknad om fradeling av to parseller til 
bolig, hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord -  
gnr. 83 bnr. 1  - Asle Klungland
  

Sammendrag:
Adv. Svein Erling Jensen klager  på vegne av Asle Klungland i brev av 03.02.2012 på avslag 
på søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra 
landbrukseiendommen gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.  Han mener planteknisk utvalg 
har lagt så vel feil faktum som rettsanvendelse til grunn for sin avgjørelse.  

Formålet med delingssaken er bolig/tilleggsjord. Parsellene på ca. 3,2 og 7 dekar skal selges 
som boligtomter. Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Marianne 
Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i 
Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte 
eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller ligger i et LNF-L område.  

Parsellen på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger og vei)  
og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Parsellen på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar med annet areal (bygninger, hage og utmark). 

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.

Saksgang:
Tar Planteknisk utvalg klagen til følge ved å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
slik at søker får holde igjen to parseller til boligformål hvor resten selges som tilleggsjord må 
saken sendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før 
endelig vedtak kan fattes i saken.  

Tas klagen ikke til følge sendes saken til fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtak i sak 14/12 på møte 
17.01.2012 om å avslå søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar  og 
hvor resten av eiendommen selges som tilleggsjord till Marianne Stangeland.   
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13.03.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 

tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Bernt Nodland (SP) 
tok sete.

---- 0 ----

 Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jf. § Kl.31.3.

---- 0 ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 

henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar 
med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal 
i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avkastningsmuligheter.”

Votering:
Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for rådmannens innstilling (AP + SP).

PTU-045/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar 
med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 83/1 
selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal 
i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
1. Opprettholde bosetting i området.
2. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og avkastningsmuligheter

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
28.09.2011 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-102/11 Vedtak:

Formannskapet avslår  i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra Asle 
Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til 
bolig/landbruksformål. 

Formannskapet avslår  i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 9,5 og 10.4 dekar  til bolig/landbruksformål. 

Enstemmig vedtatt. 

17.01.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

----0----

 TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild i saken da han er eier av nabogården til 
tiltakshaver, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. May Sissel 
Nodland (SP) tok sete.

---- o ----

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
3. ”Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av to parseller på 

henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og 
bygningsloven. 

4. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 
dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse:
3. Opprettholde bosetting i området.
4. Få levedyktige bruk i området i forhold til størrelse og 

avkastningsmuligheter.”

Votering:
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Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Sæstads forslag (Astrid 
H.Robertson,H + KRF + FRP +V).

PTU-014/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad fra 
Asle Klungland om fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til 
bolig/landbruksformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad fra Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis 7 og 3,2 dekar til bolig/landbruksformål. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Adv. Svein Erling Jensen klager  på vegne av Asle Klungland i brev av 03.02.2012 på avslag 
på søknad om fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 3,2 og 7 dekar fra 
landbrukseiendommen gnr./bnr.  83/1 på Gydal i Eigersund.  Resten av driftsenheten skal 
selges som tilleggsjord til Marianne Stangeland som eier driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 
101/7, 101/8 og 101/16 på Møgedal i Eigersund.  Det er ca. 13 km mellom bruket på 
Møgedal og bruket på Gydal. Omsøkte eiendom gnr./bnr. 83/1 og omsøkte parseller på 
henholdsvis ligger i et LNF-L område.  

Adv. Svein Erling Jensen mener Planteknisk utvalg har lagt så vel feil faktum som 
rettsanvendelse til grunn for sin avgjørelse.  Han mener det ikke er noe krav i forbindelse 
med en slik fradeling av naboer skal varsles. Det poengteres at naboer ikke har kommet med 
noe bud på hele gården, til tross for flere samtaler.  Adv. Svein Erling Jensen mener 
Marianne Stangeland må få adgang til å kjøpe tilleggsjord, da hun de siste 7 åra har drevet 
gården sammen med egen gård. Hun fikk innvilget bygdeutviklingsmidler til ombygging av 
driftsbygning på Møgedal basert på brukets egne og leide ressurser.  Adv. Svein Erling 
Jensen mener bruket på Møgedal ikke vil være levedyktig uten tilleggsjord. 
Han viser også til at Siv Teigen Bergslien fikk konsesjon til kjøp av tilleggsjord på Åsen til 
egen gård på Skadberg, hvor avstanden var større enn omsøkt sak (ca. 43 km).    

Omsøkt parsell på ca. 3,2 dekar består av ca. 2,6 dekar med annet areal (hage, bygninger 
(bolighus og driftsbygning fra 1950) og vei)  og 0,6 dekar med fulldyrket jord. Disse 0,6 dekar 
med fulldyrket jord er ikke i drift i dag.  Bolighus fra 1950 er lite tidsmessig, men i brukbar 
stand. Driftsbygning for storfe fra 1950 er i dårlig stand og må utbedres betydelig før det kan 
tas i bruk til husdyrhold.    

Omsøkt parsell på ca. 7 dekar består av ca. 2,2 dekar med innmarksbeite og  ca. 4,8 dekar 
med annet areal (bolighus fra 1984 og redskapshus fra 1990, hage og utmark). Omsøkte 
innmarksbeite er vassjukt. Bolighuset fra 1984 er i god stand. Her bor Asle Klungland i dag. 
Redskapshus bygd i 1990 er i god stand.

Sauehuset på bruket fra 1950 skal ikke fradeles. Det ligger ca. 530 meter øst for tunet. Det 
må utbedres betydelig før det kan tas i bruk til sauehold.   

Adv. Svein Erling Jensen søkte tidligere, 26.08.2011, på vegne av Asle Klungland om 
fradeling av to parseller på henholdsvis ca. 9,5 og 10,4 dekar fra landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 på Gydal  i  Eigersund.  Formannskapet avslo søknaden i sak 102/11 på møte 
28.09.2011 i formannskapet.
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Adv. Svein Erling Jensen har på vegne av Aske Klungland forsøkt å selge driftsenheten 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord til nabobruk. Eiere av eiendommer i nærområdet   
har vært interessert i tilleggsjord, men har ikke vært tilstrekkelig på banen vedrørende salget. 
Det innrømmer Knut Arild Aamodt.  Hilde og Alf Jone Tønnesen (gnr./bnr. 84/3), Margit og 
Knut Arild Aamodt (gnr./bnr. 84/2 og 4) og Arild Hovland  (gnr./bnr. 86/1,2,3,4 og 5) bekrefter 
nå at de vil kjøpe hele eiendommen til samme pris som det Marianne Stangeland vil gi.  De 
vil fordele tilleggsjorda seg imellom.  

Driftsenheten gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 106,4 dekar fulldyrket jord, 13,1 dekar med 
overflatedyrket jord, 203,5 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv skog, 4248,4 
dekar med annet areal. Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne Stangeland de siste 7 år. 

Gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 
dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 dekar med produktiv skog og  
1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 
i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og sauehold. Det var pr. 1.8.2011  
209 vinterfôra sau på bruket, 24 ammekyr, 26 ungdyr og 1000 minktisper. Marianne 
Stangeland leier i tillegg som nevnt jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg leies  34 
dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd Svihus 
på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Lovgrunnlag:
Plan og bygningslova § 19-1 og 2 (dispensasjon)

§ 19 – 1 Dispensasjon

”Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 
som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 
fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart
ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8”. 

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

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

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
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Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker

Denne saken skal behandles etter plan og bygningslov av 27.06.2008 med ikrafttredelse fra 
1. juli 2009.  Dispensasjon er nå hjemlet i § 19-1 og  2.
  
Dispensasjon krever grunngitt søknad jf plan og bygningsloven §19 – 1.

Søknaden om omsøkte fradeling er i strid med gjeldende kommuneplan for Eigersund 
kommune,  og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. Dette fordi søker ønsker 
å holde igjen to parseller til boligformål som ligger i et LNF-L område. 

Utgangspunktet for å kunne vurdere dispensasjon er om det foreligger tungtveiende grunner, 
slik at fordelene ved å gi dispensasjon blir klart større enn ulempene. I denne saken skal 
dispensasjon vurderes i forhold til LNF- formålet i kommuneplanen. LNF- områdene i 
kommuneplanen har som formål å ta vare på landbruks-, natur- og friluftsverdier. En skal 
sikre interessene til den stedbundne næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. I LNF 
områder skal det også tas hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne 
interesser. Den ene parsellen på hele ca. 7 dekar som søkes delt fra har ca. 2,2 dekar med 
innmarksbeite, riktignok vassjukt og av dårlig kvalitet.  Den andre parsellen er også 
forholdsvis stor og det går med ca. 0,6 dekar fulldyrket jord. Begge parsellene vil grense 
inntil jordbruksareal.  Det kan føre til konflikter med landbruksinteressene. Gnr./bnr. 83/1 og 
118/25 er et forholdsvis stort bruk.  Ideelt sett burde bruket blitt opprettholdt som et 
selvstendig bruk.  

Argumentet for å kunne gi dispensasjon fra kommuneplanen er at  resteiendommen skal 
selges som tilleggsjord til en landbrukseiendom. Det aksepteres normalt å dele fra en  
tunparsell hvis det oppnås en god bruksrasjonalisering, hvor restbruket selges som 
tilleggsjord til et bruk i nærområdet. I dette tilfelle blir det ikke en fullgod  bruksrasjonalisering 
da avstanden mellom brukene på Møgedal og Gydal er på hele ca. 13 km. Transport mellom 
eiendommene medfører kryssing av E39 og veien fra E39 til Møgedal er av forholdsvis dårlig 
standard.   

Kjøper har imidlertid behov for tilleggsareal og leier jordbruksarealet på Gydal i dag. 
Marianne Stangeland har leid jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1 i 7 år. Eiere av eiendommer i 
nærområdet  har ikke vært tilstrekkelig på banen for å kjøpe hele tilleggsjorda til omsøkte 
pris. Hilde og Alf Jone Tønnesen (gnr./bnr. 84/3), Margit og Knut Arild Aamodt (gnr./bnr. 84/2 
og 4) og Arild Hovland (86/1,2,3,4 og 5) bekrefter nå at de vil kjøpe hele eiendommen til 
samme pris som det Marianne Stangeland vil gi.  De vil fordele tilleggsjorda seg imellom.  

Ved søknad om deling skal naboer varsles i henhold til plan – og bygningsloven. Det er ikke 
nødvendig med varsling av naboer med deling etter jordloven. I en konsesjonssak varsles 
naboer etter behov basert på størrelse på bruket og om det blir en rasjonell driftsenhet.   

Spørsmålet er om det er forsvarlig at søker får beholde to store parseller til 
boligformål/landbruk. Seniorrådgiver Marianne Barstad i Statens landbruksforvaltning  mener 
brevet fra landbruksminister Lars Peder Brekk av 25.06.2010 innebærer at en kan dele fra 
noe større parseller til boligformål enn tidligere, hvis resten av gården selges som 
tilleggsareal,  men det er en konkret vurdering som må gjøres i den enkelte sak.  

Begge omsøkte parseller er redusert i areal i forhold til tidligere søknad om fradeling. Det går 
fremdeles med noe jordbruksareal. Saksbehandler finner ikke at det er landbruksmessig 
forsvarlig å dele fra to store parseller til boligformål midt i et landbruksområde. Avstanden 
mellom brukene på Gydal og Møgedal er også for stor.  En kunne akseptert en løsning der  
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parsellene hadde blitt redusert til henholdsvis ca. 2,5 dekar på teig nr. 1 og ca. 2,8 dekar på 
teig nr. 2 og resten av eiendommen ble solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet.   

Det er riktig at Marianne Stangeland fikk bygdeutviklingsmidler (kr. 280.000)  i 2009 til 
ombygging av eksisterende driftsbygning på Møgedal. Søknad til og vedtak fra Innovasjon 
Norge var basert på  ressurser (innmark og utmark) på Møgedal og leiejorda på Gydal.   
De satser i landbruket og de får ikke tak i leiejord/tilleggsjord nærmere eget bruk på 
Møgedal.  

Det er riktig at Siv Teigen Bergslien fikk konsesjon i 2004 til kjøp av tilleggsjord på Åsen  
(gnr./bnr. 117/1) til egen eiendom på Skadberg (gnr./bnr. 4/8). Dette var basert på en drift 
med hesteoppdrett av unghester (1-2 år) og at familien hadde disponert eiendommen siden 
1967.  Dette var dessuten en konsesjonssak og ikke en delingssak. I en delingssak er det er 
anledning til å stille vilkår om gode driftsmessige løsninger ved salg tilleggsjorda.  

Det viktigste er å skape robuste bruk på lang sikt. En velger da å legge legger vekt på 
arronderingsmessige gode løsninger. 

Ut i fra dette ser Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis dispensasjon i henhold til plan-
og bygningsloven. Klagen tas derfor ikke til følge. 

Saksbehandlers vurderinger og konsekvenser etter jordloven: 
Jordloven har blant annet til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som hører til, kan bli brukt på den måten som er best gagnlig for 
samfunnet og de som har sitt yrke i landbruket. Hovedvekten skal legges på hensyn til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Det skal legges vekt på framtidige 
generasjoners behov.

I jordlovens §12 er det generelt et forbud mot å dele eiendommer som kan nyttes til jordbruk 
eller skogbruk. Det kan gjøres unntak fra dette forbudet dersom delingen er forsvarlig ut fra 
den avkastningen eiendommen kan gi, eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, blant annet bruksrasjonalisering. Det kan også trekkes inn drifts- eller miljømessige 
hensyn, godkjente planer, kulturlandskap og andre momenter. 

I vurderingen av denne saken må en se på plassering, utforming og størrelse på 
boligparsellene samt arronderingen av tilgrensende jordbruksareal. Videre må en se på om 
en fradeling legger til rette for en god bruksrasjonalisering. 

Omsøkte deling medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 83/1 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte deling kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som bruksrasjonalisering.    
Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for tilleggsjord. I dette tilfelle 
blir det imidlertid ikke en fullgod bruksrasjonalisering da avstanden mellom brukene på 
Møgedal og Gydal er på ca. 13 km.  Tilleggsjorda burde gå til bruk i nærområdet til en 
landbruksmessig forsvarlig pris. Eiere av bruk i nærområdet er nå interessert i å kjøpe 
tilleggsjord til samme pris som det Marianne Stangeland vil gi (kr. 2 mill. kr.).  

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet to frittliggende 
boligeiendommer i et LNF-Lområde som kan medføre til konflikter med 
landbruksinteressene. 
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Etter en samlet vurdering vurderer en fordelene som kan oppnås med styrking av 
driftsgrunnlaget til kjøpebruket som mindre enn ulempene som måtte komme som følge av 
oppretting av 2 store frittliggende boligeiendommer i et landbruksområde og dårlig 
bruksrasjonalisering.

Ut i fra dette ser ikke Rådmannen å kunne anbefale at det gis tillatelse til fradeling av to 
parseller til bolig i henhold jordloven. Klagen tas derfor ikke til følge. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg tar klagen til følge og stiller seg positiv til søknad om  fradeling av 

to parseller på henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 
19-2 i plan- og bygningsloven. 

2. Planteknisk utvalg tar klagen til følge og  gir tillatelse til fradeling av to parseller på 
henholdsvis 3,2 og 7 dekar med formål bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven. 

Det settes som betingelse for deling at resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
83/1 selges og legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 på 
Møgedal i Eigersund  eller en eller flere eiendommer i nærområdet. 

Dette med følende begrunnelse………..

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

213841
Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

213842 Kopi av søknad 31.08.09 til Innovasjon Norge
213843 Byggeregnskap

206912
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

201448 Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1
201449 Situasjonskart

191743
Søknad om fradeling av to parseller til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

191745 Gårdskart
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190467 kart
189004 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen
191747 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as
191749 Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven
191752 Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720
189005 Oversendelsesbrev
189006 Gjenpart av nabovarsel

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 83 bnr. 
1 - Sirdalsveien, Egelandsdalen

2 X 09.09.2011 WorkCentre 7428 kart
4 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Gårdskart
5 X 18.09.2011 WorkCentre 7428 Artikkel fra Ole Christen Hallesby i Gårdsråd as

7 I 18.09.2011
Marianne Stangeland; 
Asle Lars Klungland

Kjøpekontrakt gnr. 83 bnr. 1, Sirdalsveien 720

6 I 18.09.2011
Det kgl. landbruks- og 
matdepartement

Praktisering av delingsbestemmelsen i jordloven

8 U 22.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen; 
Asle Lars Klungland

Varsel om befaring - Deling av grunneiendom 
gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 og 720, 
Egelandsdalen

9 U 20.10.2011
Asle Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanen - gnr./bnr. 83/1 - Asle Klungland

10 I 15.11.2011
Advokatfirmaet Jensen 
AS

Vedr. deling gnr. 83 bnr. 1

12 U 05.01.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedrørende behandlingsgebyr - Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

13 U 06.01.2012
Asle Lars Klungland; 
Advokat Svein Erling 
Jensen

Varsel/informasjon om befaring

14 I 13.01.2012 Arild Hovland

Kommentarer til sakpapirer for  nr. 14/12, til 
planteknisk utvalg møte den 17/1-12, Deling av 
grunneiendom gnr. 83 bnr. 1 - Sirdalsveien 718 
og 720, Egelandsdalen

15 U 19.01.2012

Asle Klungland; 
Adv. Svein Erling 
Jensen; 
Marianne Stangeland

Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
til bolig/landbruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr./bnr. 83/1 - Asle 
Klungland

16 I 03.02.2012
Advokat Svein Erling 
Jensen

Vedr. søknad om fradeling av 2 parseller til 
bolig/landbruk gnr. 83 bnr. 1 - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel

Parter i saken:
            
SØK Advokat Svein Erling 

Jensen
Postboks 362 4379 EGERSUND

TIL Asle Lars Klungland Sirdalsveien 720 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-83/1, FA-
V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
11/1781
Journalpostløpenr.:
13/4620

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
038/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 som tilleggsjord - Marianne 
Stangeland  
  

Sammendrag:
Marianne Stangeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 2.000.000 til sitt bruk gnr./bnr. 
101/5, 7, 8 og 16 i Eigersund. Selger er Asle Klungland.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Marianne Stangeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 83/1 og 118/25 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
2.000.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 83/1 og  118/25 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 
101/5, 7, 8 og 16 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig forsvarlig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Marianne Stangeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 83/1 og 118/25 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 2.000.000 til sitt bruk gnr./bnr. 
101/5, 7, 8 og 16 i Eigersund. Selger er Asle Klungland.

Konsesjonseiendommen gnr/bnr. 83/1 og 118/25 har ca. 105,8 dekar fulldyrket jord, 13,1 
dekar med overflatedyrket jord, 201,3 dekar med innmarksbeite, 11,5 dekar med produktiv 
skog og  4241 dekar med annet areal.  Jordbruksarealet har blitt leid av Marianne 
Stangeland de siste 7 år. 
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Marianne Stangeland sin eiendom gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal har 
ca. 75,3 dekar fulldyrket jord, 7,3 dekar overflatedyrket jord, 215 dekar innmarksbeite, 291,9 
dekar med produktiv skog og  1257,5 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten gnr./bnr.  
101/5, 101/7, 101/8 og 101/16 i Eigersund er pelsdyrhold, kjøttproduksjon med ammekyr og 
sauehold. Det var pr. 1.1.2013  177 vinterfôra sau på bruket, 18 ammekyr, 14 ungdyr og 900 
minktisper. Marianne Stangeland leier i tillegg jordbruksarealet på gnr./bnr. 83/1.  I tillegg 
leies  34 dekar fulldyrket jord, 6 dekar overflatedyrket jord og 96 dekar innmarksbeite av Odd 
Svihus på Møgedal (gnr./bnr. 101/6). Det er våningshus og driftsbygninger i god stand på 
eiendommen gnr./bnr. 101/5, 101/7, 101/8 og 101/16  på Møgedal.   Marianne Stangeland er 
oppvokst på gård og har selv drevet gården på Møgedal siden 1993.  

En viser til brev av 5.2.2013 fra Statens landbruksforvaltning vedr. fradeling av to parseller 
fra gnr./bnr. 83/1 og salg av resteiendom til Marianne Stangeland sin eiendom på Møgedal. 
Statens landbruksforvaltning tar klagen fra Marianne Stangeland til følge. Eigersund 
kommunes sitt vedtak av 13.03.2012 om delingssamtykke av to parseller på  henholdsvis 3,2 
og 7 dekar opprettholdes. Dette innebærer at delingssamtykke etter jordlovens § 12 er gitt.  
Det er et vilkår for deling at resteiendommen selges som tilleggsjord til nærliggende bruk 
som pålagt i Eigersund kommune sitt vedtak.  Det går fram av brevet fra Statens 
landbruksforvaltning at de synes det gir god nok bruksrasjonalisering at tilleggsjorda 
(gnr./bnr. 83/1) legges til bruket til Marianne Stangeland på Møgedal. 

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. En kjenner til at bruk i nærområdet er 
interessert i tilleggsjord. Naboer har vært avventende i forhold til tilleggsjord i påvente av 
klagebehandlingen av delingssaken på gnr./bnr. 83/1 i Statens landbruksforvaltning.  

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å drive 
konsesjonseiendommen med tradisjonelt jordbruk som tilleggsjord til egen eiendom gnr./bnr. 
101/5, 7, 8 og 16. 

Saksbehandler synes i utgangspunktet at avstanden mellom konsesjonsbruket og 
konsesjonssøkers eiendom er i meste laget.  Deler av veien er også av dårlig standard.  
Statens landbruksforvaltnings synes bruksrasjonaliseringen blir god nok i denne saken.  
Landbruksdepartementet har akseptert en avstand på 15 km ved søknad om konsesjon ved 
erverv av tilleggsjord i en sak fra Stange kommune i 2003.  

Konsesjonssøker har lang praksis med tradisjonell landbruksdrift. Hun er også oppvokst på 
gårdsbruk med husdyrhold. Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.  
Hun har også leid omsøkte eiendom i over 7 år.  

Med særlig vekt på at Statens landbruksforvaltning har akseptert omsøkte 
bruksrasjonalisering ser en ikke behov for å sende melding til naboer om omsøkte 
konsesjonssak. 

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 
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konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. 

Verdivurdering 
gnr./bnr. 83/1 og 
118/25: Verdi

106  dekar fulldyrket jord 742.000

 13 dekar overflatedyrke jord 65.000

 201 dekar innmarksbeite 804.000

12 dekar skog 9.600

 4241 dekar annet
areal 424.000
Totalt 2 044 600

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Marianne 
Stangeland om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 83/1 og 118/25  i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner 2.000.000. Dette med følgende begrunnelse *******. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
191017 Søknad om konsesjon og deling gnr. 83 bnr. 1 - Offentlig versjon
191018 Oversendelsesbrev
191019 Kopi av kjøpekontrakt
191020 Kopi av søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning
191021 Kopi av gjenpart av nabovarsel
267680 Kart
267682 Kart - fradeling av to parseller
267684 Brev fra Statens landbruksforvaltning
267726 Vedr. deling av gnr./bnr. 83/1 - mindre parseller

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 26.08.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om konsesjon ved erverv av fast 
eiendom mv.  gnr. 83 bnr. 1

3 I 07.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om konsesjon og deling gnr. 83 bnr. 1 -
Offentlig versjon

2 I 07.09.2011
Advokat Svein Erling 
Jensen

Søknad om konsesjon og deling gnr. 83 bnr. 1

5 X 12.02.2013 WorkCentre 7428 Kart
6 X 12.02.2013 WorkCentre 7428 Kart  - fradeling av to parseller
7 X 12.02.2013 WorkCentre 7428 Brev fra Statens landbruksforvaltning
8 X 13.02.2013 WorkCentre 7428 Vedr. deling av gnr./bnr. 83/1

Parter i saken:
            

Adv. Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND

Marianne Stangeland Møgedalsveien 332 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-13/52, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/231
Journalpostløpenr.:
13/4632

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
039/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Søknad om fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra gnr./bnr. 13/52, 
13/175 og 14/10 - deling av driftsenhet -  Magnus Vold -
Veshovdaveien 26
  

Sammendrag:
Magnus Vold søker om fradeling av gnr./bnr. 14/10 fra gnr./bnr. 13/52, 13/175  og 14/10 
(deling av driftsenhet)  i Eigersund kommune. Parsellen skal legges som tilleggsjord til 
driftsenheten gnr./bnr. 39/3 og 4 som eies av Svein Narve Veshovda.   

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven tillatelse  til fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra  
gnr./bnr.  13/52, 13/175  og 14/10 i Eigersund. Det settes som vilkår at gnr./bnr. 14/10 blir 
lagt som tilleggsjord til gnr./bnr.  39/3 og 4  i Eigersund, og de blir drevet sammen som en 
driftsenhet.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Magnus Vold søker om fradeling av gnr./bnr. 14/10 fra gnr./bnr. 13/52, 13/175  og 14/10 
(deling av driftsenhet)  i Eigersund kommune. Parsellen skal legges som tilleggsjord til 
driftsenheten gnr./bnr. 39/3 og 4 som eies av Svein Narve Veshovda.   

Gnr./bnr. 14/10 ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde. Jordbruksarealet ligger innenfor 
LNF område med hensynssone 510 (landbruk).

Gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 14/10 eies av Magnus Vold. Han ble formelt eneeier av alle  
eiendommene 17.08.2004.  Magnus Vold overtok gnr./bnr. 13/52 sammen med sin 
daværende kone Birgit Trydal 02.11.2001 fra Klaus Røysland.  Gnr./bnr. 13/175 ble overtatt 
av Magnus Vold og Birgit Trydal 22.06.2004 fra Klaus Røysland.  Gnr./bnr. 13/175 skulle 
egentlig blitt overtatt  fra Klaus Røysland samtidig med  overtakelsen av  gnr./bnr. 13/52, da 
de sammen var en driftsenhet,  men ved en feil ble dette glemt.  02.07.2002 overtok Magnus 
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Vold og Birgit Trydal gnr./bnr. 14/10 som tilleggsjord fra Guttorm Mellemstrand. Tunet på 
gnr./bnr. 14/10 ble samtidig fraskilt og fikk gnr./bnr. 14/45.         

Eiendommen gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 14/10 ble drevet sammen som en driftsenhet av 
Magnus Vold og kona Birgit Trydal fra 2001 til 2006 med storfe og sau  (ca. 100 vinterfôra 
sau) og ammekyr (ca. 25 voksne). 

Fra 2006 og fram til nå har jordbruksarealet på driftsenheten gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 
14/10 blitt leid bort til Svein Narve Veshovda. Magnus Vold har ingen planer om å drive selv.

Gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 14/10  har ca. 64,2 dekar fulldyrket jord,  ca. 367,7 dekar  
innmarksbeite, ca. 15 dekar med skog og ca. 1028,4 dekar med annet areal.   Driftsenheten  
har 2 bolighus, hvor av en med leilighet, og 1 driftsbygning. De er alle i god stand. Bolighus 
og leilighet leies ut til tre familier. Bygningene er oppført på gnr./bnr. 13/52 og 13/175. Det er 
ikke bygninger på gnr./bnr. 14/10. Magnus Vold bor selv på Vigrestad.  

Magnus Vold ønsker å beholde gnr./bnr. 13/52 og 13/175, da Svein Narve Veshovda ikke 
ønsker ikke å kjøpe disse eiendommene.  Svein Narve Veshovda har ikke bruk for 
bygningene og eiendommene har en lite gunstig plassering i forhold til jordbruksdrift (pga. 
friluftsinteresser og boliginteresser i området). Svein Narve Veshovda mener også det blir 
altfor dyrt å kjøpe disse eiendommene.  Grunnen til at Svein Narve Veshovda fremdeles 
bruker jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/52 og 13/175 er at han leier hele driftsenheten og har 
driveplikt her.     

Gnr./bnr. 13/52 har ca. 17,9 dekar fulldyrket jord, 77,5 dekar innmarksbeite,  9,1 dekar med 
skog og 71 dekar med annet areal. 

Gnr./bnr. 13/175 har ca. 5,8 dekar fulldyrket jord, 58,9 dekar innmarksbeite, 0,8 dekar med 
skog og 22,9 dekar med annet areal. 

Gnr./bnr. 14/10 har ca. 40,5 dekar med fulldyrket jord, 231,3 dekar med innmarksbeite, 5,1 
dekar med skog og 934,5 dekar med annet areal. 

Magnus Vold beholder da gnr./bnr. 13/52 og 13/175 med  23,7 dekar med fulldyrket jord, 
136,4 dekar med innmarksbeite, 9,9 dekar med skog og 93,9 dekar med annet areal. 
Det blir da en eiendom uten boplikt, uten odel og uten prisregulering. 

Svein Narve Veshovda eier gnr./bnr. 39/3 og 4 i Eigersund. Han overtok hjemmegården 
gnr./bnr. 39/3 i 1997.  Gnr./bnr. 39/4 overtok han som tilleggsjord  i 2005 fra Olav Veshovda. 
Gnr./bnr. 39/3 og 4  har ca. 66,8 dekar fulldyrket jord, 6,7 dekar med overflatedyrket jord, 
357,2 dekar innmarksbeite, 29,1 dekar med produktiv skog og 190,4 dekar med annet areal.  
Driftsenheten har bolig og driftsbygninger i god stand.  Drift på gården er kjøttproduksjon av 
storfe og sauehold. Ved søknad om produksjonstilskudd registreringsdato 1.1.2013 ble det 
oppført 52 ammekyr, 34 øvrige storfe og 60 vinterfôra sau på gården.  Gnr./bnr. 14/10 
grenser inntil både 39/3 og 39/4.   

Svein Narve Veshovda har bygd opp et solid gårdsbruk med hovedvekt på ammekyr og noe 
sau. Dette har vært mulig grunnet blant annet leie av gnr./bnr. 14/10 som er eiendom med 
store innmarksbeitearealer av god kvalitet som Svein Narve Veshovda har kultivert opp.  

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
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En har ingen merknader til søknaden da tilleggsjorda skal overtas av et annet bruk og nyttes 
til landbruk i tråd med kommuneplanens arealdel.

Saksbehandlers vurdering i forhold til jordloven:
I jordlovens § 12 står det følgende:
” Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 
samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein og rettar som ligg til eigedomen og 
parter i sameige. Forbudet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast 
opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av 
stor vekt talar for det, eller deling er forsvarlig ut frå omsynet til den avkastning eigedomen  
kan gi. Ved avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og takast omsyn til godkjende 
planer som ligg føre arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til 
kulturlandskapet.”

For at deling skal være forsvarlig må en av følgende forutsetninger være til stede: 

Samfunnsinteresser av stor vekt må tale for deling eller så må delingen være forsvarlig ut fra 
hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi. Dersom en eller begge av disse 
forutsetningen er til stede, kan det gis samtykke til deling.      

Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det ikke forsvarlig å dele fra omsøkte 
areal.  Gnr./bnr. 14/10 er en viktig del av driftsenheten gnr./bnr. 14/10, 13/52 og 13/175.  
Gnr./bnr. 14/10 ble lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 13/52 i 2002 for å styrke bruket. 

Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering gjennom delingen, kan dette anses som en 
samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på dette grunnlag.
Det ligger arronderingsmessig svært godt til rette for at eiendommen gnr./bnr. 14/10 legges 
som tilleggsjord til nabobruket gnr./bnr. 39/3 og 4. Gnr./bnr. 14/10 har blitt nyttet av Svein 
Narve Veshoda siden 2006 og er helt nødvendig for å opprettholde dagens betydelige drift 
på gården.  Svein Narve Veshoda fikk bygdeutviklingsmidler i 2010 basert på leiejorda.  Han 
fikk i 2010 kr. 250.000 i tilskudd til påbygg til driftsbygning for ammeku og veldferdsbygg til 
grønn omsorg.  

Spørsmålet er om bruksrasjonalisering blir god nok.  Det er ingen ideell løsning at selger 
beholder eiendommene gnr./bnr. 13/52 og 13/175. Det normale ved salg av en eiendom som 
tilleggsjord er at selger beholder en parsell rundt tunet.  Her beholder selger de opprinnelige 
eiendommene som tilhørte Klaus Røysland.  Svein Narve Veshovda ønsker ikke å overta 
gnr./bnr. 13/52 og 13/175 fordi de ikke har en gunstig plassering i forhold til jordbruksdrift slik 
de ligger nært opptil Vannbassengene og boligstrøk.  Svein Narve Veshoda har heller ikke 
bruk for bygningene på gnr./bnr. 13/52 og 175.  Svein Narve Veshovda har heller ikke midler 
til å kjøpe disse eiendommen. Det kan således være bedre at Svein Narve Veshovda får 
kjøpe tilleggsjorda som Magnus Vold fikk kjøpe som tilleggsjord i 2002 enn at den beholdes 
av Magnus Vold. 

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en, under tvil, anbefale å gi 
tillatelse fradeling gnr./bnr. 14/10 fra driftsenheten gnr./bnr. 12/52, 13/175 og 14/10, med
vilkår at gnr./bnr. 14/10 blir lagt som tilleggsjord til gnr./bnr. 39/3 og 4 i Eigersund, og at de 
blir drevet sammen som en driftsenhet.    

Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
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En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og at 
tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven da delingen ikke 
medfører bruksendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter §12 i jordloven søknad fra Magnus Vold om tillatelse til 
fradeling av gnr./bnr. 14/10  fra  gnr. /bnr.  13/52, 13/175  og 14/10 i Eigersund kommune.  

Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn til den avkastning driftsenheten kan gi er det 
ikke forsvarlig å dele fra gnr./bnr. 14/10. Gnr./bnr. 13/52, 13/175 og 14/10 bør opprettholdes 
som et selvstendig bruk.    

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
266934 Søknad om deling av eiendom gnr. 13 bnr. 52 - Magnus Vold
267688 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.01.2013 Magnus Vold
Søknad om deling av eiendom gnr. 13 bnr. 52 -
Magnus Vold- versjon 1 - utgår

2 I 07.02.2013 Magnus Vold
Søknad om deling av eiendom gnr. 13 bnr. 52 -
Magnus Vold

4 X 12.02.2013 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Magnus Vold Hårrvegen 45 4362 VIGRESTAD
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 08.02.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-5/236
Arkivsaksnr.:
12/2457
Journalpostløpenr.:
13/4281

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
040/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre 
Eigerøy
  

Sammendrag:
En har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring som medfører en justering av intern 
kjøreveg og flytting av intern gangveg i feltet. Det er ikke kommet merknader til søknaden og 
den fremmes derfor til politisk behandling med positiv innstilling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2013:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Saurdalen boligfelt som medfører følgende justeringer
1. Kjøreveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013
2. Gangveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-14 i PBL.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre Eigerøy

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til
reguleringsplan for Saurdalen. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
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går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det 
er å oppfatte som to grensejusteringer. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn 
under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-
14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Søknaden om en mindre reguleringsendring medfører følgende justering:
1. Adkomstveg justeres.
2. Intern gangveg flyttes mellom tomtene 12 og 10,11.

3. Gjennomgang av uttaler

tiltakshaver har sendt søknaden til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og 
regionale myndigheter. Det er ikke kommet inn merknader til kommunen. 

Barn, unge
Ingen kjente.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 
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Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. Kjøreveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013
2. Gangveg justeres i tråd med kart datert 23.01.2013

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:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Saurdalen
som omsøkt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

267061
Justert kart - reguleringsendring intern adkomstvei Saurdalen boligfelt - Nordre 
Eigerøy

267062 B-01 Oversikt.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.12.2012 Multiconsult AS
Mindre reguleringsendring Saurdal boligfelt -
Nordre Eigerøy

2 I 17.12.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - mindre reguleringsendring Saurdal 
boligfelt

3 I 30.01.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. mindre reguleringsendring Saurdalen -
justering av tidligere forslag

5 X 07.02.2013
Justert kart - reguleringsendring intern 
adkomstvei Saurdalen boligfelt - Nordre Eigerøy

6 U 18.02.2013
Vedtak - mindre reguleringsendring Saurdalen 
boligfelt - Nordre Eigerøy
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Parter i saken:
            
N Bertelsen & Garpestad 

AS
Hovland 4370 EGERSUND

N DIRDAL ARNE ØVRE 
HELLANDSVEIEN 8

4375 HELLVIK

N DIRDAL INGER BRYGGETORGET 7 250
N DIRDAL REIDAR ØVRE 

HELLANDSVEIEN 11
4375 HELLVIK

N DIRDAL THYRA 
INGEBJØRG

ØVRE 
HELLANDSVEIEN 11

4375 HELLVIK

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HELLVIK HUS 
HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N HOFSMO TOVE 
REIDUN DIRDAL

HUSABØVEIEN 39 4371 EGERSUND

N MYKLEBUST ALF 
HENNING

YTSTEBRØDVEIEN 
240

4374 EGERSUND

N SKJELBRED LOYD 
ANFINN

YTSTEBRØDVEIEN 
170

4374 EGERSUND

N SKAARA ELSE MARIE YTSTEBRØDVEIEN 
234

4374 EGERSUND

N VIK KARI HELLVIKSVEIEN 8 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-60/194, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2105
Journalpostløpenr.:
13/3401

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
041/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Dispensasjon - Tilbygg fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne 
Benning, Asserveien 29
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 13.10.11 søkt om dispensasjon fra formål i plan og tillatelse til 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendom gnr. 60 bnr. 194 på ca. 28 m² bebygd areal og 
ca. 24 m² bruksareal.
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens formål om boligbebyggelse.
Naboer er varslet og det foreligger ingen nabomerknader.

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 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 11.10.11 om dispensasjon fra regulert formål 
boligområde i plan for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 195, og 
har funnet at søknaden må avslås.

Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til formål boligbebyggelse blir 
vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen vil vanskeliggjøre realiseringen av reguleringsplanen.
Kommunestyret i Eigersund kommune har gjennom en omstendelig og detaljert planprosess 
vedtatt at det aktuelle området skal bebygges med boligformål.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Hellvik – felt 3.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Hellvik – felt 3, vedtatt av kommunestyret 14.06.76.
Eiendommen er regulert til byggeområde – boliger.

Eksisterende fritidsbolig har ifølge ansvarlig søker ca. 50 m² bebygd areal og ca. 46 m² 
bruksareal. Fritidsboligen vil med dispensasjonen få ca. 79 m² bebygd areal og ca. 70 m² 
bruksareal.
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I kommunens arkiver fremgår det at hytten har ca. 48 m² bebygd areal og ca. 40 m² 
bruksareal.
I matrikkelen er hytten registrert med ca. 36 m² bruksareal.
Rådmannen finner å legge ansvarlig søkers opplysninger til grunn.

Søker har som begrunnelse for dispensasjonen anført i søknaden:
Ifølge planen er eiendommen regulert til boligformål. Omsøkt eksisterende hytte har blitt benyttet for 
fritidsbruk i mange år. Det samme har ei nabohytte som også har ført opp et tilbygg i den seinere tid.

Tiltakshaver har i tillegg kommet med følgende opplysninger i skriv av 22.02.12:
Familien har hatt hytta på Hellvik siden 1958.
Hytta ble påbygget for ca. 14 år siden, og ble da totalt på ca. 50 m².
Men nå, med familieforøkelse, barnebarn, er likevel hytta blitt for liten, slik at vi ønsker å bygge ut med 
2 rom a ca 12 m². Alle tilstøtende naboer er fornøyd med denne løsningen og vi har ikke fått en eneste 
kritisk kommentar.

Vi har fått et foreløpig svar fra kommunen, datert 26.10.11 hvor Dere ber oss om å vurdere 
reguleringsendring i stede for dispensasjon.
Kan ikke se at det er hensiktsmessig å søke reguleringsendring. Vi har kun en liten hytte og ønsker 
bare hytta litt større og mer praktisk for oss og familien.
Den vil se tilnærmet lik ut, men bygges ut ca. 3,6 i nordenden.
Etter hva vi kan se, bør denne saken regnes som et mindre og uproblematisk tiltak, og at det bør gis 
dispensasjonsadgang.

Ser videre i brevet at reguleringsendring vil sannsynligvis også ta kortere tid, men dette er 
underordnet. Kommunen må bruke den tiden som er nødvendig utfra normal saksbehandlingstid.

For ordens skyld kan vi legge til at vår hyttenabo Nic Askvik i Asserveien 27, for ca. 2-4 år siden, fikk 
dispensasjon til å påbygge hytta.
Nevner dette i tilfelle det kan hjelpe den videre saksbehandlingen.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon 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.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 
dispensere fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker 
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Eiendommen inngår i et større område som er regulert til bolig med adkomst fra Asserveien. 
Denne delen av reguleringsplanen er ikke utbygd og det står fremdeles tre fritidsboliger og 
ett hus som ble oppført før planen ble utarbeidet. Fritidsboligen ligger omkranset av areal 
som kommunen ønsker skal benyttes til boligareal.

Selv om bygningen i dag blir brukt som fritidsbolig, er reguleringsplanen et juridisk bindende 
dokument som styrer all fremtidig arealutnyttelse. Videreføring og utvidelse av bruken som 
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fritidsbolig gjennom oppføring av tilbygg er dermed i strid med det regulerte formålet 
boligbebyggelse.
Videreføringen og dermed sedimenteringen av bruken som fritidsbolig er egnet til å skape 
konflikt med den fremtidige utbyggingen av planen, for eksempel i forhold til veg som er 
regulert like forbi fritidsboligen eller ved opparbeidelse av vann- og avløpsnett, jamfør plan-
og bygningslovens bestemmelser om refusjon. Bygningsutformingen vil også fremstå som et 
fremmedelement og forringende for nærområdet når boligfeltet blir utbygd.

Rådmannen er kjent med at hjemmelshaver til eiendommen gnr. 60 bnr. 59, nord for 
angjeldende eiendom, i forhåndskonferanse avholdt 02.05.12 ønsker å bygge ut området så 
langt de eier. I tillegg eier Hellvik Hus Gruppen AS eiendommen gnr. 60 bnr. 554 mot øst. 
Selv om planen så langt ikke har blitt realisert for dette området, er det ingen grunn til å tro at 
den er utdatert eller på annen måte av naturlige årsaker kan tilsidesettes. 
Det skal bemerkes at også søker selv antar at planområdet vil bli utbygd som boligområde.

Da reguleringsplanen fortsatt er aktuell vil dispensasjonen vanskeliggjøre realiseringen av 
den ettersom fritidsboliginteresser vanskelig kan forenes med boliginteresser. Ved 
opparbeidelsen av boligområdet vil man lettere støte på konflikter vedrørende for eksempel
utsikt, innsyn og støy, i tillegg de ovennevnte praktiske forholdene knyttet til teknisk 
infrastruktur.

Det kan argumenteres for at fritidsboligen kan bruksendres til bolig, men rådmannen finner 
ikke grunn til å legge vekt på dette. Ved en eventuell bruksendring må bygningen 
nødvendigvis totalrenoveres for å oppnå dagens tekniske krav, hvis det i hele tatt er praktisk 
mulig innenfor de eksisterende rammene i bygningen.

Rådmannen finner ikke grunn til å legge særlig vekt på at tilbygget kun er ca. 24 m² bebygd 
areal. Fremfor å ta den forholdsvis beskjedne størrelsen på dispensasjon og fritidsboligen i 
seg selv til inntekt for at det bør gis dispensasjon, bør en tvert i mot legge vekt på at man ved 
å følge reguleringsplanen vil tilrettelegge for realiseringen av planen. I så henseende kan 
man si at hensynet til boligbebyggelse gjør seg gjeldende i sterkere grad enn normalt.

Dersom det skulle være ønskelig å åpne for fritidsboliger i et boligområde, bør en slik endring
skje i en planprosess. Det vises i den anledning til Sivilombudsmannens årsmelding for 1997 
hvor det fremgår på side 289:
Generelt kan det sies at betydelige eller vesentlige fravikelser fra reguleringsplanens bestemmelser 
normalt bør skje ved reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven § 28-1. 
Hva som er å anse som en betydelig eller vesentlig fravikelse fra reguleringsplan og tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vil måtte vurderes konkret i forhold til reguleringsplanens bestemmelser og 
forholdene i det aktuelle boligområdet. 
Normalt bør bygningsmyndighetene gå veien om reguleringsendring dersom tillatelse til byggetiltaket 
er i strid med reguleringsformålet, eller medfører en betydelig endring i byggestil og utforming av det 
aktuelle boligområdet. 
Ved valget mellom dispensasjon og reguleringsendring vil et sentralt moment også være om fraviket 
er ment å være konkret og midlertidig, eller som et permanent avvik med generell gyldighet for det 
aktuelle reguleringsområdet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak reguleringsplanens arealformål og dispensasjon kan dermed ikke gis.

Skulle Planteknisk utvalg vurdere det annerledes, må en så vurdere hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Ordlyden taler for at terskelen skal være høy.

Søker og tiltakshaver har i det vesentligste begrunnet dispensasjonen med at den 
eksisterende fritidsboligen er for liten for familiens behov.
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Dette momentet er av en generell art som enhver kan påberope seg, både i planområdet og i 
resten av kommunen. En bør være svært tilbakeholdne med å tillegge slike 
bekvemmelighetshensyn vekt i dispensasjonsvurderinger.
Det skal i denne anledning bemerkes at dispensasjonen fører til at fritidsboligen blir større 
enn de vedtatte retningslinjene i kommuneplanens bestemmelser som ikke tillater 
fritidsboliger over 75 m² bebygd areal i lignende områder for fritidsboliger.

Videre har søker vist til at miljøutvalget 07.12.06 som sak M-267/06 ga dispensasjon til 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på naboeiendommen gnr. 60 bnr. 195. Som begrunnelse 
for dispensasjonen ble det oppgitt at eiendommen allerede ble brukt som fritidseiendom og 
at dispensasjonen derfor ikke medførte endret bruk av eiendommen.
Denne dispensasjonen ble fattet etter plan- og bygningsloven av 1985 som krevde ”overvekt 
av særlige grunner” for å kunne gi dispensasjon. I plan- og bygningsloven av 2008 er denne 
dispensasjonsadgangen innskjerpet. Det er grunn til å tro at det ikke ville vært adgang til å gi 
dispensasjon etter gjeldende regelverk.
Det bør også ses hen til at byggesakssjefen 23.01.08 som sak BYD 091/08 fattet vedtak om 
avslag på tilbygg på fritidsbolig på naboeiendommen gnr. 60 bnr. 264. Begrunnelsen for 
dispensasjon var tilnærmet lik som for gnr. 60 bnr. 195.
Rådmannen finner på slikt grunnlag ikke å kunne legge selvstendig vekt på at det tidligere er 
gitt dispensasjon for videreføring av fritidsboligbebyggelsen i planområdet.

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfoldsloven:
Det er ikke gjort artsfunn i området som skulle tilsi at det biologiske mangfoldet blir svekket
av dispensasjonen.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad av 11.10.11 om dispensasjon fra regulert 
boligområde for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 60 bnr. 195, og har 
funnet at søknaden kan anbefales.

Etter en konkret helhetsvurdering er det funnet at hensynet til formål boligbebyggelse ikke 
blir vesentlig tilsidesatt da dispensasjonen… 

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da…..

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak fattes.
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
265965 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

196112
Søknad om tillatelse i ett trinn med dispensasjon - tilbygg på eksisterende fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 194

196115 Tegninger - plan, snitt og fasader
196116 Situasjonskart
206896 Vedr. tilbygg til hytte  gnr. 60 bnr. 194
218543 Angående tilbygg hytte gnr. 60 bnr. 194

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.10.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn med dispensasjon 
- tilbygg på eksisterende fritidsbolig gnr. 60 bnr. 
194

2 U 26.10.2011 Hellvik Hus Hellvik AS
Foreløpig svar - Tilbygg på eksisterende 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 194 - Arne Benning, 
Asserveien 29

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Vedr. tilbygg til hytte  gnr. 60 bnr. 194
4 I 22.02.2012 Arne Benning Angående tilbygg hytte gnr. 60 bnr. 194
6 X 01.02.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
TIL Arne Benning Eføysvinge 32 4022 STAVANGER
SØK Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
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________________________________________________________________ 

Fra:  Tom Grøsfjell 
Sendt: 03.01.2012 
Til:  'Terje Grastveit' 
Kopi: 
Emne: SV: 60/194 - tilbygg til hytte 
________________________________________________________________ 

 Jeg nevnte reguleringsendring som en mulighet i det foreløpige svaret siden det kanskje er lettere å få 
igjennom. 

Rådmannen kommer nok til å være negativ til en dispensasjon fra formålet i planen.

Vi kan gjerne avholde en forhåndskonferanse hvis dere føler behov for det.

Hører fra deg!

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Eigersund kommune - Seksjon byggesak

Telefon 51 46 83 00 (8-11)

  _____  

All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil derfor bli behandlet som et offentlig 
saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentlighetsloven.

  _____  

Fra: Terje Grastveit [mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no] 
Sendt: 2. januar 2012 15:02
Til: 'Tom Grøsfjell'
Emne: SV: 60/194 - tilbygg til hytte

Hei Tom,
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Nå er det ikke snakk om å "bygge fritidsbolig" men om å føre opp et tilbygg til en allerede eksisterende fritidsbolig 
som har fungert som hytte i lang tid, faktisk lenge før reguleringsplanen ble vedtatt. Årsaken til at jeg trodde dere 
ville foretrekke en dispensasjon, var basert på følgende resonnement: 

Om tiltakshaver får godkjent en omregulering, vil det bli en mer  "permanent" endring for eiendommen, som vil 
vare helt fram til en ny reguleringsendring, eventuelt ny reguleringsplan, blir vedtatt. Skulle det derimot være et 
poeng at reguleringsplanens intensjoner i størst mulig grad ble oppfylt, kan jeg ikke forstå annet enn at en 
dispensasjon i denne omgang ville være å foretrekke. Om jeg skulle spå om framtida, ville jeg trodd at området før 
eller senere ville bli  utbygd i samsvar med reguleringsplanens intensjoner; med boliger. I så fall vil det bli 

nødvendig med enda en ny reguleringsendring.

Alternativet kan også være å søke om bruksendring fra fritidsboligen til bolig. Så vidt jeg vet er det ikke knyttet 
noen betingelser til bruken av et bolighus (for eksempel boplikt eller liknende). Neste spørsmål fra tiltakshaver vil 
da kanskje bli: Hvor omfattende vil i så fall en slik søknad bli? Eiendommen er tilknyttet  både offentlig vann og 

avløp, men går ut fra at det ville bli nødvendig med dispensasjoner med hensyn til tilgjenglighet og UU.

På grunnlag av dette tror jeg kanskje det ville vært fornuftig med en forhåndskonferanse om saken.

Kommer tilbake til saken når jeg har drøftet saken nærmere med tiltakshaver.

Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

Hellvik Hus Hellvik AS
Jærveien 1250, 4375 Hellvik
Sentralbord: 51 46 16 00
Telefon: 951 27 992
terje.grastveit@hellvikhus.no <mailto:odd.magne.jacobsen@hellvikhus.no>
www.hellvikhus.no <blocked::http://www.hellvikhus.no/>

www.husredaksjonen.no <http://www.husredaksjonen.no/hellvikhus/>

 <http://www.hellvikhus.no/>
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Fra: Tom Grøsfjell [mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 8. november 2011 07:58
Til: Terje Grastveit
Emne: SV: 60/194 - tilbygg til hytte

Hei

Dispensasjonsadgangen er ment for mindre og uproblematiske tiltak. Ved å bygge fritidsbolig i et 
boligområde, synes dette å være klart i strid med formålet i reguleringsplanen.

Dere står fritt til å søke om det dere vil, men administrasjonen kan ikke være positive til en slik 
dispensasjon. 

Reguleringsendring vil sannsynligvis også ta kortere tid. 

Byggesakssjefen ba dere altså å vurdere reguleringsendring som et velmenende råd!

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Eigersund kommune

Seksjon byggesak

Tlf: 51 46 83 00

Telefon- og besøkstid 08.00-11.00

  _____  

Fra: Terje Grastveit [mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no] 
Sendt: 7. november 2011 15:16
Til: 'Tom Grøsfjell'
Emne: 60/194 - tilbygg til hytte
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Hei Tom,

Fikk et brev fra deg vedrørende søknad om tilbygg til eksisterende fritidsbolig på 60/194, Arne Benning.

Dere ber oss om å vurdere reguleringsendring i stedet for dispensasjon. 

Kan du forklare hvorfor? 

Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

Hellvik Hus Hellvik AS
Jærveien 1250, 4375 Hellvik
Telefon: 51 46 16 00
51 46 16 24 (direkte), 951 27 992 (mobil)
terje.grastveit@hellvikhus.no <mailto:odd.magne.jacobsen@hellvikhus.no>
www.hellvikhus.no <blocked::http://www.hellvikhus.no/>

 <http://www.hellvikhus.no/>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.02.2013
Arkiv: :GBR-8/53, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1819
Journalpostløpenr.:
13/2018

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
042/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Dispensasjon - Flytebrygge gnr. 8 bnr. 53 - Claus Feyling, 
Grønehaugveien 18
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 05.09.11 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av 
flytebrygge med bebygd areal ca. 28 m² på eiendommen gnr. 8 bnr. 53. Tiltaket forutsetter 
dispensasjon fra regulert friluftsområde.
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader til tiltaket.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjonen. Ved anbefaling sendes 
søknaden til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak 09.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.09.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av flytebrygge på eiendommen gnr. 8 bnr. 53 i strid med regulert 
friluftsformål, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak friluftsområde da 
dispensasjonen vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Fiskarvik, vedtatt av kommunestyret 09.11.92.
Området både på land og i sjø er regulert til spesialområde – friluftsområde.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det i skriv av 05.09.11 anført:
Anleggelse av flytebrygge i Fiskarvik – søknad om dispensasjon
Undertegnede er grunneier i Fiskarvik, gnr. 8 bnr. 53, med oppført båthus og tilhørende brygge.
Området omfattes av reguleringsplan for Spesialområde Friluftsområde. Evt. byging og andre inngrep 
på stedet er derfor ikke mulig uten ved dispensasjon.

I det vedlagte er en søknad om dispensasjon til å anlegge en flytebrygge mot NNØ fra eksisterende 
brygge.

Min begrunnelse er som følger:
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Vanndybden ved nåværende brygge varierer fra 0,3 til 0,7 meter ved normal vannstand og dette 
muliggjør ikke fortøyning eller trygg ombordsstigning langs brygge av egen båt.
Den planlagte flytebryggen vil muliggjøre dette, også ved springfjære.

Vi er svært plaget med at nåværende brygge, fendere, tauverk og båter blir tilgriset ved stadige uhell 
fra sildoljeindustrien. En flytebrygge vil i stor grad redusere effekten av slik tilgrising.

Av samme grunn som nevnt over er mulighet for badeliv om sommeren svært begrenset og ofte ikke 
mulig. En flytebrygge anlagt som planlagt vil i vesentlig grad endre dette og sterkt bidra til økt trivsel.

Det tilstøtende sjøområdet i N er allerede regulert til småbåthavn og en slik flytebrygge hos ”nabo-
grunneierne” skulle derfor gli fint og naturlig inn i dette marina/ båtmiljøet som er under oppbygging 
nå.

Det vil gå frem av de vedlagte tegninger at flytebryggen, med et fribord på 0,45 m, ikke vil være 
beskjemmende eller utsiktshemmende på noen måte, og vil heller ikke være til hinder for annen 
sjøtrafikk.

Flytebryggen representerer ikke noen permanent installasjon eller fast byggverk og kan enkelt fjernes 
uten ”spor”.

Flytebryggen vil være i betong og anlegges som vist på vedlagte tegninger med tilhørende 
beskrivelser.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon 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.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 
dispensere fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker 
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Eiendommen ligger i et område som er avsatt til friområde i gjeldende reguleringsplan. 
Området er ment å bryte opp industriområdene Kaupanes/Grønehaugen mot sør og 
Nyåsen/Svanavågen mot nord. Mellom disse industriområdene ligger også Svanen Marina 
som er regulert til maritim næringsvirksomhet og småbåtanlegg. Grøntområdet er dermed 
eneste regulerte grønne lunge på Eigerøysiden av innløpet til Egersund fra Eigerøybroen til 
Fuglodden. Arealformålet fremstår derfor som viktig selv om området foreløpig ikke er 
opparbeidet i samsvar med planen.

Området er fremdeles dominert av fritidsbebyggelsen som eksisterte da reguleringsplanen 
ble utarbeidet i 1992. 
Dispensasjonen vil imidlertid vanskeliggjøre gjennomføringen av planen delvis fordi en 
aksepterer en sedimentering av fritidsboligbebyggelsen, men også fordi utbygging av disse 
eiendommene øker verdien av dem.

Side 218 av 630



3

Sedimentering av fritidsboligbebyggelsen synes også å føre til økte konflikter med 
omkringliggende industrivirksomhet. Dispensasjonen vil for eksempel være med å legitimere 
innsigelser mot støy, støv eller andre ulemper fra industrivirksomheten.

Rådmannen finner ikke at det kan legges vekt på at det er tillatt oppført et større 
småbåtanlegg (Svanen Marina) nord for omsøkt eiendom. Arealet som kommunestyret har 
avsatt til slike anlegg er klart avgrenset gjennom en omstendelig planprosess. 
Dispensasjonen vil medføre en utflyting av dette formålet på en stykkevis og 
uhensiktsmessig måte.
Det skal i denne anledning påpekes at vestre del av gnr. 8 bnr. 58 ikke ble tillatt omregulert til 
fritidsbebyggelse i ved utarbeidelsen av reguleringsplanen for Svanen Marina. Begrunnelsen 
for dette var at det er viktig å bevare dette grøntstrekket som friluftsområde utgjør i området 
dominert av store inngrep i naturen.

Det er et stadig tilbakevendende problem i arealforvaltningen i Eigersund kommune at 
eksisterende fritidsboliger får kommunens aksept gjennom dispensasjoner for videreføring av 
fritidsbebyggelsen i strid med regulert formål, jamfør for eksempel hytteområdet i 
Svanavågen. 
Plan- og bygningslovens formål er blant annet å fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner, jamfør lovens § 1-1 første ledd.
Dersom det regulerte formålet ikke lenger er reelt eller ønskelig fra kommunens side, vil det 
beste både for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner være å omregulere 
reguleringsplanen til fritidsbebyggelse. Det synes lite formålstjenlig at enhver fremtidig 
endring i utnyttelsen skal være avhengig av dispensasjon
En viser i den forbindelse til Sivilombudsmannens årsmelding for 1997 hvor det fremgår på 
side 289:
Generelt kan det sies at betydelige eller vesentlige fravikelser fra reguleringsplanens bestemmelser 
normalt bør skje ved reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven § 28-1. 
Hva som er å anse som en betydelig eller vesentlig fravikelse fra reguleringsplan og tilhørende 
reguleringsbestemmelser, vil måtte vurderes konkret i forhold til reguleringsplanens bestemmelser og 
forholdene i det aktuelle boligområdet. 
Normalt bør bygningsmyndighetene gå veien om reguleringsendring dersom tillatelse til byggetiltaket 
er i strid med reguleringsformålet, eller medfører en betydelig endring i byggestil og utforming av det 
aktuelle boligområdet. 
Ved valget mellom dispensasjon og reguleringsendring vil et sentralt moment også være om fraviket 
er ment å være konkret og midlertidig, eller som et permanent avvik med generell gyldighet for det 
aktuelle reguleringsområdet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det regulerte friluftsområde, og dispensasjon kan ikke gis.

Skulle Planteknisk utvalg vurdere det annerledes, må en så vurdere hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Ordlyden taler for at terskelen skal være høy.

Det er i det vesentligste anført at flytebryggen vil føre til en mer hensiktsmessig utnyttelse til 
fritidsboligformål. 
Slik Rådmannen forstår saken vil dispensasjonen ikke bare føre til en mer hensiktsmessig 
bruk, men også utvide bruken av eiendommen betraktelig.

Selve inngrepet er riktig nok forholdsvis lite da fysiske inngrep begrenses til 
ankringspunktene. 
På den annen side er bryggen er langt større enn kommuneplanen tillater i § 2.13 der det 
fremgår i 3. ledd:
Brygge skal begrenses i størrelse til 10 m² og kaifront skal ikke være lenger enn fem meter. Platting 
som del av brygge tillates ikke.
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Tiltakshaver vil dermed med dispensasjonen få bebygd mer enn dersom eiendommen faktisk 
var avsatt til fritidsboligbebyggelse. 

Tiltakshavers begrunnelse for dispensasjon synes av generell karakter som kan påberopes 
av alle eiendommene i nærområdet. Kommunen bør være tilbakeholdne med å tillegge slike 
argumenter vekt i dispensasjonsvurderinger.

En dispensasjon som omsøkt vil etter Rådmannens syn være uheldig da den vil skape 
forventning for at omkringliggende eiendommer også skal kunne videreføre og utvide sin 
bruk av område til fritidsboligformål. Disse eiendommene vil formodentlig også ha behov for 
fortøyning og trygg ombordstigning.
Det skal bemerkes at Rådmannen kjenner til at naboeiendommen gnr. 8 bnr. 58 søkes 
oppdelt i flere parseller som nødvendigvis vil skape ytterligere press for utbygging av 
området.
Dersom kommunen gir dispensasjon på et så generelt grunnlag må en forvente at også 
andre eiendommer vil søke om det samme. Dispensasjonen antas også å kunne tas til 
inntekt for lignende områder der det finnes eksisterende hytter i områder regulert til 
bolig/næring.

Rådmannen finner etter dette at fordelene med dispensasjonen ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 05.09.11 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av flytebrygge i strid med regulert friluftsområde på eiendommen gnr. 8 
bnr. 53, og har kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak det regulerte 
friluftsområdet da…..

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da…..

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
190007 Søknad om tillatelse i ett trinn - flytebrygge gnr. 8 bnr. 53, Grønehaugveien 18
191820 Søknad om dispensasjon til bygging av flytebrygge gnr. 8 bnr. 53, Fiskarvik
266405 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser
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190013 Kart m/skisse
190014 Tegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.09.2011 Etne Betong AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - flytebrygge gnr. 8 
bnr. 53, Grønehaugveien 18

2 I 05.09.2011 Claus E. Feyling
Søknad om dispensasjon til bygging av 
flytebrygge gnr. 8 bnr. 53, Fiskarvik

3 U 05.10.2011 Etne Betong AS
Foreløpig svar - Flytebrygge gnr. 8 bnr. 53 -
Claus Feyling, Grønehaugveien 18

5 X 05.02.2013 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser

Parter i saken:
            
TIL Claus Feyling c/o 

Bendiksen
Skoglivegen 17 4380 HAUGE I 

DALANE
SØK Etne Betong AS Tongane 5590 ETNE
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.02.2013
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
13/4349

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
043/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Klage på avslag om dispensasjon - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486
  

Sammendrag:
Planteknisk utvalg avslo i møte 28.08.12 som sak PTU-122/12 søknad mottatt her 22.03.11
om dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 
byggeforbud nærmere vassdrag enn 50 meter.
Vedtaket ble påklaget i skriv av 02.10.12. Begrunnelse for klagen ble mottatt her 10.01.13.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Hvis utvalget tar klagen til følge sendes saken til 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før endelig vedtak om 
dispensasjon kan fattes. Dersom klager ikke gis medhold, sendes klagen over til 
Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 11.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klageskriv av 01.10.12 og 09.01.13 fra advokat Elisabeth 
Nygård på vegne av Magne Gravdal når det gjelder avslag på søknad om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av ombygging/ utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye 
opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages på ble fattet.

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak PTU-122/12 den 28.08.12 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet fattet den 11.02.09 som sak FS-023/09 følgende vedtak:
1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra Fylkesmannen i Rogaland
sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke
foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens tillatelse, jamfør
pbl. §§ 93- 95.
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3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 15.06.1982. Med hjemmel i
pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av tiltaket som overskrider bebygd areal til
originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Formannskapets vedtak ble påklaget av tiltakshaver. Klagen ble behandlet av formannskapet
den 18.06.09 som fattet følgende vedtak som sak FS-086/09:
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte tegninger
datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier at
klagen kan tas til følge.

Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens § 33.

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet kommunens vedtak den 04.11.09.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak 28.08.12 som sak PTU-122/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt ombygging/ 
utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, natur- og friluftsområde og 
byggeforbud langs vassdrag. 
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

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

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. 
Eiendommen er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

Klagen er i skriv av 09.01.13 begrunnet med følgende:
Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilge dispensasjon dersom fordelene 
ved en dispensasjon klart overstige ulempene. I tillegg er det er vilkår at hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Gravdal mener at vilkårene for dispensasjon i dette tilfellet er oppfylt med god margin.

Dispensasjonssøknaden gjelder utvidelse av et allerede oppført og godkjent båthus. Utvidelsen består 
oppføring av et takoverbygg med to vegger på 15,75 m².

I tillegg til båthuset er Gravdals eiendom bebygd med en fritidsbolig. På grunn av plassmangel har 
Gravdal behov for å få båthuset med et takoverbygg, slik at han og familien kan få anledning til å 
oppbevare en plastbåt, kanoer, redskaper og annet utstyr (blant annet hagemøbler og annet 
båtutstyr).

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, og grenser mot sør i mot 
Egelandsvannet.

En dispensasjon vil ikke innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene det dispenseres fra.
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Hverken det omsøkte eller omkringliggende arealet er dyrka jord, innmarksbeite eller produktiv skog. 
Landbrukshensyn ikke blir således ikke vesentlig tilsidesatt en dispensasjon.

Heller ikke hensynet til naturmiljøet blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges som 
omsøkt.

Det foreligger ingen holdepunkter for at naturmiljøet blir skadet eller forringet ved at eksisterende 
båthuset utvides noe. Som påpekt i Gravdals søknad er tiltaket betydelig redusert i forhold til 
opprinnelig søknad som ble avslått av formannskapet, og er nå begrenset til å gjelde et takoverbygg 
på 15,75 m².

Det er videre slik at det aktuelle/ omsøkte arealet (strandlinjen på Gravdals eiendom) ikke er et 
attraktivt område for utøvelse av friluftsliv på land. Dette først og fremst fordi terrenget nord for 
Gravdals eiendom hindrer/ vanskeliggjør ferdsel langs Egelandsvannet i det aktuelle området. Det er i 
tillegg slik at også eksisterende bebyggelse (jf. særlig båthuset) på Gravdals eiendom reduserer 
områdets kvaliteter som friluftsformål.

Administrasjonen anfører i saksfremlegget datert 28.08.12 at en dispensasjon vil medføre at ”naustet 
fremstår privatiserende og dermed begrense allmennhetens tilgang til vassdragsområdet”.

Dette er ikke riktig.

Det vises til at omsøkt dispensasjon gjelder en mindre utvidelse (takoverbygg) av et allerede etablert 
båthus/naust. Omsøkt utvidelse vil åpenbart ikke bidra til at båthuset fremstår som mer privatiserende 
enn dagens situasjon. Takoverbygget vil heller ikke begrense allmennhetens tilgang til området ut 
over det som følger av dagens bruk. Det foreligger således ingen holdepunkter for at en begrenset 
utvidelse av et lovlig oppført båtnaust skal påvirke allmennhetens friluftsopplevelse, hverken fra land 
eller fra sjø båt.

Heller ikke friluftshensyn blir således vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon gis.

Det må etter dette legges til grunn at en dispensasjon som omsøkt, ikke vil innebære en vesentlig 
tilsidesettelse av hensynene det dispenseres fra.

Det er i tillegg slik at det foreligger en overvekt av fordeler som taler for å innvilge dispensasjon som 
omsøkt.

Gravdal har som påpekt innledningsvis behov for lagringsplass for båt, kanoer og annet utstyr på sin 
fritidseiendom. Deler av dette utstyret blir i dag lagret/ oppbevart ute på forskjellige steder på tomten. 
Dersom båthuset kan utvides med omsøkt takoverbygg vil dette utstyret kunne lagres på et og samme 
sted. Dette vil gi en bedre og mer hensiktsmessig utnyttelse av Gravdals eiendom, og vil utvilsomt 
også innebære en estetisk oppgradering.

Det foreligger slik Gravdal ser det ikke nevneverdige ulemper med en dispensasjon som omsøkt.

Det vises til det som er nevnt ovenfor om at tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for hverken 
landbruks-, natur- eller friluftsinteresser. Tiltaket vil heller ikke få negative konsekvenser for naboer. 
Det foreligger ikke merknader/innsigelser fra naboer.

Det er også grunn til å påpeke at en eventuell dispensasjon ikke vil medføre fare for uheldige 
presedensvirkninger. Som påpekt ovenfor er det i dette tilfellet tale om en begrenset utvidelse 
(takoverbygg) av eksisterende båthus. En dispensasjon vil dermed ikke ha som konsekvens at den 
kan påberopes av tiltakshavere som ønsker å oppføre nye brygger i samme området.

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er etter dette oppfylt.

På denne bakgrunn anmodes det om at kommunen omgjør sitt vedtak og innvilger dispensasjonen 
som omsøkt. I motsatt fall legges det til grunn at klagesaken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for 
endelig klagebehandling.

Det var vedlagt nye tegninger i klagers skriv av 09.01.13, men advokat Nygård har i skriv av 
11.02.13 opplyst at tegninger datert 16.11.09 skal legges til grunn. De vedlagte tegningene 
utgår dermed.
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Saksbehandlers vurderinger:
Planteknisk utvalgs vedtak av 28.08.12 ble påklaget i skriv mottatt her 02.10.12.
Vedtaket ble sendt ut 07.09.12, men Gravdal hevder oversendelsesskrivet ikke ble mottatt av 
ham før 20.09.12. Rådmannen finner ikke grunn til å betvile det. Klagen anses for å være 
rettidig.
Begrunnelse for klage ble ikke mottatt av kommunen før 10.01.13, men dette var avtalt 
mellom saksbehandler og advokat Nygård på vegne av Magne Gravdal.
Klagen tas etter dette til behandling.

Det skal først bemerkes at det i planteknisk utvalgs vedtak PTU-122/12 av 28.08.12 er lagt 
feil kommuneplan til grunn. Det er gjeldende kommuneplan, vedtatt av kommunestyret 
06.06.11, som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden. 
Denne saksbehandlingsfeilen kan imidlertid ikke ha virket bestemmende for innholdet i 
vedtaket da arealformål og bestemmelser i tidligere kommuneplan i dette tilfellet er videreført 
uten nevneverdige endringer for nærværende sak. Forbud mot tiltak nærmere vassdrag enn 
50 meter er videreført i gjeldende kommuneplans § 2.18 bokstav b.
Rådmannen finner etter dette ikke grunn til å omgjøre vedtaket på grunn av feil henvisning til 
hjemmel. Dette er heller ikke påberopt av klager.

Klagen er blant annet begrunnet i at hensyn til friluftsliv allerede er forringet idet Gravdals 
bebyggelse er plassert på en måte som gjør det unaturlig for allmennheten å ferdes rundt 
hans eiendom. Dispensasjonen vil etter klagers syn derfor ikke ha negative konsekvenser.
Dette kan være når det gjelder Gravdals eiendom isolert sett, men Rådmannen mener man 
må se dispensasjonen i en større sammenheng der også landskapsvirkninger, spesielt mot 
vannet, må vektlegges.

Det omsøkte båthuset er etter Rådmannens syn betraktelig mer iøynefallende og 
dominerende enn det opprinnelige båthuset som ble godkjent i 1982.
Dispensasjonens privatiserende virkning vil bli spesielt tydelig for allmennhetens ferdsel på 
Eigelandsvatnet og blant annet utnyttelsen av Storeholmen. Den jevne borger vil nødig 
trenge seg inn på områder som oppfattes som private. Den privatiserende effekten omfatter 
også det området som naturlig vil inngå i tiltakshavers alminnelige bruk av vannet og 
tilliggende knauser når det gjelder aktiviteter som bading og padling.
Området er ikke avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, men volumet og 
utformingen på omsøkt bebyggelse fremstår som et mer aktivt og moderne 
fritidsboligområde som igjen fører til at allmennheten holder større avstand.

Rådmannen finner i motsetning til klager ikke grunn til å legge så stor vekt på at 
dispensasjonen gjelder tilbygg fremfor oppføring av ny bygning.
Dispensasjonen vil føre til at bebyggelsen kommer ytterligere i strid med formål i 
kommuneplan og man må i alle tilfelle se den samlede bygningsmassen under ett. Det kan i 
den anledning påpekes at båthuset som ble godkjent i 1982 neppe ville blitt godkjent etter 
dagens regelverk. 

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 om lovtekstens krav om at dispensasjon ikke kan gis 
når den vesentlig tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen, fremgår det følgende:
Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Rådmannen mener hensynet bak LNF- formålet gjør seg gjeldende med styrke i dette 
tilfellet. En viser for øvrig til saksfremlegget til sak PTU-122/12 av 28.08.12.

Klager går så over til å anføre at fordelene med dispensasjonen er klart større enn 
ulempene. Det er her i det vesentligste anført at tiltakshaver har behov for mer lagerplass.
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Lagerbehov kan etter Rådmannens syn vanskelig tillegges særlig vekt. Dette er et generelt 
argument som kan påberopes av alle og som kommunen må være tilbakeholdne med å 
akseptere. Den eksisterende bygningsmassen på eiendommen er ifølge matrikkelen ca. 88 
m² (inkludert tidligere tillatt båthus). Dette er i tråd med tillatt bebygd areal for nye, 
innenlands fritidsboliger i hytteområder i kommuneplanen. Lagerbehovet bør derfor kunne 
løses innenfor eksisterende bygningsmasse.

Videre er Rådmannen uenig med klager i at saken er for spesiell til at den kan få 
presedensvirkning. 
Det vil riktig nok være forskjell på tilbygg og nybygg av naust, men signalene vil uansett være 
at man har en løs dispensasjonspraksis i 100-metersbeltet. 
Dispensasjonen er videre begrunnet på et så generelt grunnlag at alle kan søke om 
dispensasjon på samme grunnlag som tiltakshaver. 

Rådmannen mener det vil være spesielt uheldig om man åpner for dispensasjoner i det 
uregulerte Møgedalsområdet hvor det er flere fritidsboligeiendommer der det kan være 
aktuelt å søke om å oppgradere standarden til dagens forventninger til bekvemmelighet.
Presedensvirkningen av et eventuelt vedtak fremstår på slik bakgrunn som sterk.

Avslutningsvis skal det påpekes at fravær av nabomerknader er ikke et argument som kan 
tillegges vekt.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfold:
Området er registrert som yngleområde for spettefugler, løvmeis, rugde og bøksanger, samt 
leveområde for spettefugler.
Tiltaket synes ikke å medføre nevneverdige konsekvenser i naturmangfoldlovens forstand.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klageskriv av 01.10.12 og 09.01.13 fra advokat Elisabeth 
Nygård på vegne av Magne Gravdal når det gjelder avslag på søknad om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av ombygging/ utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder opplysninger som tilsier at 
klagen kan tas til følge og dispensasjon gis.

Klagen tas med dette til følge. Vedtaket i sak PTU-122/12 den 28.08.12 omgjøres etter 
forvaltningslovens § 34.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det
søkes dispensasjon fra da……
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

261638
Vedr. klage på vedtak i sak PTU-122/12, utbedring båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486

251812
Vedr. klage på vedtak av 01.10.12 - utbedring båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal

240940
Dispensasjon - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486

240943 Godkjente tegninger eksisterende båthus
240941 Utsnitt kommuneplan

166005
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

166006 Informasjonsskriv fra DKT eiendom
166008 Dispensasjonssøknad
166010 Situasjonskart
166011 Skriv vedr. arealer
166012 Fasadetegning
166013 Plantegning

53288
Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse av båthus/bod gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

66316
Klage på Formannskapets vedtak - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

173938 Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486
173939 Tegning
240946 Tegninger avslått av Formannskapet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten
Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

6 U 25.02.2009 Magne Gravdal
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

7 I 12.03.2009 Magne Gravdal Erklæring om klage utbedring/utvidelse 
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redskapshus vedtaksdato 11.02.09
9 I 28.05.2009 Magne Gravdal Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16

10 U 10.08.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av Formannskapets vedtak - Klage 
på Formannskapets vedtak- Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

11 I 18.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

12 I 04.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Endelig vedtak - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

13 I 16.12.2009 Kystbygg AS
Søknad om tillatelse til enkle tiltak - utbedring og 
tilbygg eksisterende båthus gnr. 103 bnr. 16, 
Møgedalsveien 486

14 U 11.10.2010 Kystbygg AS
Vedrørende søknad om utbedring av 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

15 I 14.03.2011 Kystbygg AS
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

16 U 06.04.2011 Kystbygg AS
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

17 I 06.05.2011 Magne Gravdal
Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486

18 I 04.07.2012 Kystbygg AS
Forespørsel vedr. gnr. 103 bnr.16, 
Møgedalsveien 486

22 X 12.08.2012 Tegninger avslått av Formannskapet
21 X 12.08.2012 Godkjente tegninger eksisterende båthus
20 X 12.08.2012 Utsnitt kommuneplan

23 U 17.08.2012

Magne Gravdal; 
Kystbygg AS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

24 U 07.09.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av vedtak - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

25 I 01.10.2012 Haver Advokatfirma Ans
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - klage på vedtak i PTU-122/12

26 I 02.10.2012 Haver Advokatfirma Ans
Klage på vedtak i sak PTU-122/12 - utbedring av 
båthus, gnr. 103 bnr. 16 - korrigert feil dato for 
når vedtaket ble mottatt

27 I 30.10.2012 Haver Advokatfirma Ans
Vedr. klage på vedtak i sak PTU-122/12 -
utbedring båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal

28 U 05.11.2012 Haver Advokatfirma Ans
Oversendelse av dokumenter - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

29 I 09.01.2013 Haver Advokatfirma Ans
Vedr. klage på vedtak i sak PTU-122/12, 
utbedring båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486
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Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
TIL Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2012
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
12/21574

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
122/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

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

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 22.03.11 søkt om dispensasjon fra formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens § 3 om byggeforbud nærmere vassdrag enn 50 meter.
Det er tidligere søkt om utvidelse, men Formannskapet avslo denne søknaden den 11.02.09 
som sak FS-023/09. Omsøkt tiltak er revidert og redusert i forhold til tidligere søknad.
Søknaden ble mottatt før 06.06.11 og dagjeldende kommuneplan legges derfor til grunn ved 
behandlingen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir saken oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for 
uttale før endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål 
i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt ombygging/ 
utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at dispensasjonen i 
vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, natur- og friluftsområde og 
byggeforbud langs vassdrag.
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet. 

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

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

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-122/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra 
formål i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens § 3 om 50-metersbeltet samt 
ombygging/ utvidelse av båthus på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak formålet landbruks-, 
natur- og friluftsområde og byggeforbud langs vassdrag.
Dispensasjonen vil medføre at naustet fremstår privatiserende og dermed begrense 
allmennhetens tilgang til vassdragsområdet. 

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

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

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet fattet den 11.02.09 som sak FS-023/09 følgende vedtak:
1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra Fylkesmannen i Rogaland 
sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke 
foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens tillatelse, jamfør 
pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 15.06.1982. Med hjemmel i 
pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av tiltaket som overskrider bebygd areal til
originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Formannskapets vedtak ble påklaget av tiltakshaver. Klagen ble behandlet av formannskapet 
den 18.06.09 som fattet følgende vedtak som sak FS-086/09:
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte tegninger 
datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier at 
klagen kan tas til følge.

Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør
forvaltningslovens § 33.

Fylkesmannen i Rogaland stadfestet kommunens vedtak den 04.11.09.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden ble mottatt her 22.03.11 og behandles derfor etter dagjeldende kommuneplan, 
vedtatt av kommunestyret 17.09.07. Området er i kommuneplanens arealdel vist som 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Det fremgår av kommuneplanens § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere vassdrag enn 50 meter.

Det fremgår av kommuneplanens § 4-3:
Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. Unntaket er tomter som 
ligger:

1. Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
2. Høyere enn 600 m.o.h. Side 247 av 630



3. Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
4. I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd areal 
under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 skal 
sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:

1. Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til hovedbygget enn 
ved tilbygg.

2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Kommuneplanens § 4-3 kommer ikke til direkte anvendelse da omsøkt eiendom ligger 
innenfor 100- metersbeltet fra vassdrag. Bestemmelsen anses likevel som retningsgivende.

Det opplyses i søknaden:
Da det i sin tid ble søkt om oppføring av bygningen fikk en tillatelse til å føre opp en bygning med 
grunnflate 24 m².
Bygningen som ble oppført på 20 m².
På ene siden av bygningen var satt op et haltak for lagring av ved.

Båthuset ble påbygd uten å søke (jfr. tidligere sak). Da det ble søkt om tiltaket fikk en avslag på dette.
Noen av begrunnelsene var at det var for prangende i terrenget og at det var for mye vinduer i 
gavlene, og at bygningen måtte tilbakeføres til opprinnelig (24 m²).

I det omsøkte prosjekt er det gjort følgende endringer i henhold til det som er bygd:
 Det innbygde vedskjul er fjernet.
 Taket er senket.
 Vinduer er tatt bort.

Tiltaket vil etter dette ikke virke prangende eller være til mer sjenanse enn det originale båthus.

Som begrunnelse for dispensasjon anføres det:
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens § 4.3 samt § 6 hva gjelder bebyggelse i LNF-
område/ byggetiltak nærmere vassdrag enn 50 m.

En har tidligere fått avslag på søknad om tiltaket.
Det kom da innsigelser på at tiltaket ble for dominerende.

Følgende endringer er gjort:
 Tilbygg mot vest (et gammelt vedskjul) er tatt bort. Dette har samme areal som tilbygget for 

båtopptrekk.
 Mønehøyden er senket med 0,7 m.
 Takvinkel er den samme som for fritidsbolig.
 Vinduer i gavl er fjernet.

Deler av båthuset er overbygg av båtplass.

En ønsker å ha båten (plast trøbåt) samt noen kanoer liggende under tak om vinteren.
Videre er det ønske om å ha noen redskaper hengende her.

Det opplyses videre:
Hytten på eiendommen skal ikke endres. Denne har en BYA på 104 m² og en BRA på 98 m².

Det angjeldende båthus hadde et BYA på 20 m² og et BRA på 18 m².

Båthuset ble begynt påbygd uten søknad. Bygging ble stanset og søknad innsendt.
På dette tidspunkt var BYA 35 m² og BRA 28 m².
Denne søknad ble avslått.

Arealer for båthus i angjeldende søknad er:
BYA 20 m²
BRA 18 m² Side 248 av 630



I skriv datert 06.05.11 er det spesifisert:
Viser til deres brev datert 06.04.11 der dere ber om redegjørelse for bebygd areal for 
båthus/bod/redkapshus.

Bebygd areal er 48 m².
28 m² som jeg har oppgitt er bruksareal.
Legger ved snittegning av bygget.

Intensjonen med bygget er at jeg nå får et tak over sykkelbåten, kanoer osv. bygget ellers skal romme 
redskap, ved, samt lagring av hagemøbler og lignende.

Det står et bygg fra før i strandsonen. At jeg nå får tak over båten + takoverbygg skulle ikke hindre 
ferdselen i strandsonen mer enn før.

Jeg mener også at jeg har fulgt de råd og ønsker som er blitt gitt fra kommunens side.

Det kan videre opplyses at det i senere tid er gitt dispensasjon til oppføring av ny hytte på gbr 101/21 
og påbygg av hytte på gbr 103/10.
Begge disse hyttene ligger i strandsonen.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen kan ikke se at opplysninger vedrørende arealer medfører riktighet. Så vidt en 
kan se vil bebygd areal og bruksareal ut fra innsendte tegninger være ca. 47 m². I forhold til 
tidligere avslått søknad er bruksareal redusert med ca. 19 m².
Eksisterende bebyggelse på eiendommen er ca. 96 m² bruksareal. Med dispensasjonen vil 
bebyggelsen være ca. 119 m².

Den foreliggende dispensasjonsvurderingen vil langt på vei være den samme som førte til 
formannskapets avslag i 2009. Siden da har det imidlertid kommet en ny plan- og 
bygningslov.
Foreliggende dispensasjon må vurderes på selvstendig grunnlag ut fra gjeldende lovverk og 
den anførte begrunnelsen for dispensasjon.

Det kan ifølge plan- og bygningslovens § 19-2 ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
gjeldende med ”styrke”, jamfør Ot.prp. nr. 32 (2007-2008). Spørsmålet blir dermed om 
hensynene bak formål LNF- formålet i kommuneplanens arealdel og kommuneplanens 
bestemmelse om byggeforbud langs vassdrag blir vesentlig tilsidesatt.

De hensyn bestemmelsene blant annet er ment å ivareta er å sikre allmennheten tilgang til 
vassdragsområder til friluftsformål. 
Bebyggelse langs vassdrag vil som regel få en privatiserende effekt både på land og i vann 
ved at folk vil kvie seg for det de oppfatter som å trenge seg inn i andres privatsfære. 

Det ble i 2010 gitt dispensasjon til fradeling av eiendom til fritidsformål på eiendommen gnr. 
101 bnr. 21 som ligger like ved omsøkt eiendom. En kan dermed vente seg at område vil bli 
enda mer privatisert innen kort tid. En eventuell dispensasjon på omsøkt eiendom kan også 
skape forventninger om at det en liberal dispensasjonspraksis.
Ingen områder i tilknytning til Eigelandsvatnet er omfattet av en reguleringsplan, men presset 
fra fritidsbebyggelsen i området synes å bli tyngre. Det bør derfor prøves å begrense 
bebyggelsen gjennom dispensasjoner. 

Naust på ca. 47 m² er stort og overstiger også tillatt størrelse i ny kommuneplan som åpner 
for naustbebyggelse opp til 30 m².
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Det er godkjent et båthus på ca. 24 m² på eiendommen og i sammenheng med at det ble gitt 
tillatelse til tilbygg på fritidsboligen i 1998, kan en vanskelig se at eventuelle lagringsbehov 
ikke kan løses innenfor eksisterende bygningsmasse.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

En dispensasjon vil undergrave kommuneplanen som styringsverktøy og vil kunne gi en 
uheldig presedensvirkning både for omkringliggende eiendommer, men også lignende 
hytteeiendommer andre steder i kommunen. Vern av områder langs vassdrag har historisk 
blitt sett på som mindre viktig og kritisk enn vern av 100- metersbeltet langs sjø. I den nye 
plan- og bygningsloven er det derfor nå inntatt i lovens § 1-8 at det også skal være 
byggeforbud langs vassdrag. En må i den anledning legge terskelen for dispensasjoner 
høyere enn det som tidligere har vært tilfelle.

Selv om båthuset er redusert i forhold til tidligere søknad synes det fortsatt å bli utilbørlig 
dominerende sett fra vannsiden og vil bidra til å bryte opp sammenhengen i naturlandskapet.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjon i vesentlig grad 
vil tilsidesette hensynet bak avstandsbestemmelsen.

Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 22.03.11 om dispensasjon fra formål i 
kommuneplan og kommuneplanens § 3 om byggeforbud samt oppføring av tilbygg på båthus 
på eiendommen gnr. 103 bnr. 16, og har funnet å anbefale dispensasjon etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene det 
søkes dispensasjon fra da……
…...

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da …….
……..

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse 
før endelig avgjørelse fattes.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
240943 Godkjente tegninger eksisterende båthus
240941 Utsnitt kommuneplan

166005
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

166006 Informasjonsskriv fra DKT eiendom
166008 Dispensasjonssøknad
166010 Situasjonskart
166011 Skriv vedr. arealer
166012 Fasadetegning
166013 Plantegning

53288
Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse av båthus/bod gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

66316
Klage på Formannskapets vedtak - Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

173938 Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486
173939 Tegning
240946 Tegninger avslått av Formannskapet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten
Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

6 U 25.02.2009 Magne Gravdal
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

7 I 12.03.2009 Magne Gravdal
Erklæring om klage utbedring/utvidelse 
redskapshus vedtaksdato 11.02.09

9 I 28.05.2009 Magne Gravdal Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16

10 U 10.08.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av Formannskapets vedtak - Klage 
på Formannskapets vedtak- Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

11 I 18.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

12 I 04.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Endelig vedtak - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien Side 251 av 630



486

13 I 16.12.2009 Kystbygg AS
Søknad om tillatelse til enkle tiltak - utbedring og 
tilbygg eksisterende båthus gnr. 103 bnr. 16, 
Møgedalsveien 486

14 U 11.10.2010 Kystbygg AS
Vedrørende søknad om utbedring av 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

15 I 14.03.2011 Kystbygg AS
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

16 U 06.04.2011 Kystbygg AS
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

17 I 06.05.2011 Magne Gravdal
Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486

18 I 04.07.2012 Kystbygg AS
Forespørsel vedr. gnr. 103 bnr.16, 
Møgedalsveien 486

22 X 12.08.2012 Tegninger avslått av Formannskapet
21 X 12.08.2012 Godkjente tegninger eksisterende båthus
20 X 12.08.2012 Utsnitt kommuneplan

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
TIL Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.02.2009
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
09/974

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
023/09 Formannskapet 11.02.2009

Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse 
av båthus/bod gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

Sammendrag:
Magne Gravdal søker den 21.07.08 om dispensasjon for utvidelse av eksisterende 
båthus/bod på eiendommen gnr. 103 bnr.16. Bygningsrådet godkjente den 15.06.82 et 
båthus /bod på 24 m². Det søkes nå om en utvidelse som vil medføre at bygget får et 
bruksareal på ca 62 m². Bygget får karakter av en fritidsbolig
Søker startet arbeidet med utbedringen av båthuset i 2007 og ble først klar over søknadsplikt 
i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid er stanset. 
Søknaden er sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
Det foreligger uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 19.11.08.
Naboene er varslet og det foreligger ingen merknader

Saksgang:
Søknaden krever at det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (tillatt bebygd areal for eksisterende 
fritidsboliger i LNF- område), jamfør plan- og bygningslovens § 7. Formannskapet kan avslå 
søknaden eller anbefale dispensasjon og oversende søknaden til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 02.02.2009:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.
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11.02.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-023/09 Vedtak:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås
.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er ikke regulert ved egen reguleringsplan men er vist som LNF-
område i kommuneplanens arealdel. Kommuneplan for Eigersund kommune 2007-2018 ble 
vedtatt av kommunestyret 17.09.07.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere enn 50 meter. 

Bestemmelser og retningslinjer til Kommuneplanens arealdel § 4.3: 
§ 4.3 – Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. 
Unntaket er tomter som ligger:

Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
Høyere enn 600 m.o.h.
Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd 
areal under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en 
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 
skal sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:
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1) Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2) Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Søker redegjør for utført arbeid i skriv datert 21.07.08:
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Fylkesmannen i Rogaland skriver følgende i e-post mottatt 19.11.08:
Fylkesmannen har ikke større merknader til denne. For saken er det viktig å vektlegge god 
estetikk og landskapstilpassing. Bygget må utformes og plassers slik at det ikke øker den 
privatiserende virkningen av strandsonen.

Byggetillatelse for båthus datert 15. 06.1982:
Kommunalt arkiv viser godkjente tegninger av båthus datert 15. 06.1982 med tillatt bebygd 
areal på 24 m².

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er avhengig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag). Søker startet arbeidet med utbedringen av båthuset i 
2007 og ble først klar over søknadsplikt i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid med båthuset 
ble da stanset.

Plan – og bygningslovens § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlig grunner ” skal være oppfylt 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
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tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står imidlertid fritt til å 
avgjøre om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner. 

Vedrørende oppgitt bebygd areal:
Søker oppgir i skriv datert 21.07.08 at bebygd areal på original bod (nå revet) var ca. 30m². 
Det føres videre at bebygd areal på nytt båthus vil bli ca. 36.5m². En gjør her oppmerksom 
på at dette ikke stemmer ut fra innsendte tegninger. I følge Norsk Standard 3940 måleregler 
regnes bebygd areal ut fra bygningens grunnflate og takoverbygg som skrider lengre en 1 
meter ut fra veggliv og innenfor en høyde på 5 meter. Båthuset får etter NS 3940 måleregler 
ett bebygd areal på ca. 53 m².  

Vedrørende bruksareal: 
Omsøkt båthus viser hems med måleverdig bruksareal. Båthusets bruksareal er ca. 62 m². 
Omsøkt eiendom har ifølge kommunalt arkiv eksisterende fritidsbolig med bruksareal på 72 
m². Kommuneplanens retningslinjer § 4.3 (eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-område) 
setter en grense for totalt bruksareal på eiendommene til 105 m². Det totale bruksarealet for 
omsøkt eiendom vil bli ca. 138 m² hvis omsøkt båthus tillates. 

Vedrørende originalt båthus:
Søker beskriver et eksisterende båthus med bebygd areal ca. 30 m² som nå er revet. Det
kommer frem av kommunens arkiv at byggetillatelse gitt 15. 06.1982, viser båthuset med 
bebygd areal på ca. 24 m². 

Konklusjon:
Omsøkt båthus er betraktelig større enn originalt båthus. Det foreligger plantegninger som 
viser et byggverk av større karakter enn tidligere bruk. Tiltaket har flerer likheter med en 
fritidsbolig enn det som er byggets funksjon – båthus/bod.   
Med henvisning til ovenstående finner Rådmannen ikke å kunne anbefale at det gis 
dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag som omsøkt. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Alternative løsninger:
Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra Fylkesmannen i 
Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for Eigersund, og finner, jamfør 
pbl. §7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kananbefales 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) 
og § 4.3 (Eksisterende fritidsboliger i LNF-område).

Vedtak oversendes Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for uttale.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 
1)
2)

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7. 

---- o ----
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

32238
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båthus og utvidelse 
av redskaps-

32245 Dispensasjonssøknad
32239 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
32244 Vedlegg til søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båt- og redskapshus
32243 Plantegninger
32242 Fasadetegninger
32241 Kartutsnitt
47110 Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 10415
55301 Byggetillatelse datert 15.06.1982.PDF
56126 Kartutsnitt kommuneplan
55302 Kommuneplanbestemmelser.JPG

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten
Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.06.2009
Arkiv: :GBR-103/16, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/2963
Journalpostløpenr.:
09/51086

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
086/09 Formannskapet 18.06.2009

Klage på Formannskapets vedtak - Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne 
Gravdal, Møgedalsveien 486
  

Sammendrag:
Magne Gravdal søkte den 21.07.08 om dispensasjon for utvidelse av eksisterende 
båthus/bod på eiendommen gnr. 103 bnr.16. Bygningsrådet godkjente den 15.06.82 et 
båthus /bod på 24 m². Det ble søkt om en utvidelse som medførte at bygget fikk et 
bruksareal på ca 62 m². Hvor byggets utseende og karakter ville bli endret til fritidsbolig

Søker startet arbeidet med utvidelse av båthuset i 2007, men ble gjort oppmerksom på at det 
måtte søkes om tillatelse i begynnelsen av juni 2008, alt arbeid er stanset. 

Søknaden ble sendt til uttalelse til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. 
Det foreligger uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland datert 19.11.08.

Naboene ble varslet og det forelå ingen merknader
Formannskapet avslo søknad om dispensasjon i sak FS – 023/09 den 11.02.09, det ble også 
stilt vilkår om tilbakeføring av byggverk til original størrelse, ca. 24 m². 

Det er mottatt klage på vedtaket den 12.03.09 fra Magne Gravdal.

Søker har i ettertid levert nye tegninger hvor bebygd areal er redusert i større grad enn de 
tegninger som fulgte klage datert 12.02.09. Tegninger som fulgte klage utgår og erstattes 
med reviderte tegninger datert 28.05.09.

Saksgang:
Formannskapet kan ta klagen til følge og endre eller oppheve formannskapets vedtak av 
11.02.08 i sak FS- 023/09, eller opprettholde vedtaket. Dersom formannskapet opprettholder 
vedtaket, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Dersom 
formannskapet anbefaler dispensasjon, oversendes søknaden til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland fylkeskommune for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.06.2009:
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte 
tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter 
som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor. 

Side 270 av 630



Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens § 
33. 

18.06.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Rådmannen endret sin innstilling slik: 
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og reviderte 
tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 

~ o ~

 Leif Erik Egaas (H) foreslo slikt vedtak: 
1. ” Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 

reviderte tegninger datert 28.05.09, og finner at det i klagen er framkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas delvis til følge. De deler av formannskapets
vedtak av 11.02.09 F-023/09 som berører bygning del 1 og 3 oppheves, og 
Formannskapet anbefaler dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og kommuneplanen for Eigersund for 
oppførelse av båthus.

2. Arbeid med båthus er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93,94

Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Som særlig grunn:
 Fylkesmannen har ingen større merknader. 

Det forutsettes følgende:
 Det må sendes inn nye tegninger hvor vinduer er redusert i antall og størrelse. 
. 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till.bort, jfr. Pbl. § 

96.
 Bygningen /tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt jfr. Pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom. 
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser fitt i 

eller i medhold a plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både 

av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte. Jfr. Pbl. § 97.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 4 stemmer for Egaas’ forslag. (H+V)

FS-086/09 Vedtak:
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Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 
reviderte tegninger datert 28.05.09, men kan ikke se at det i klagen er framkommet 
vesentlige nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 

Formannskapets vedtak av 11.02.09 F-023/09 opprettholdes derfor. 

Klagen oversendes Fylkesmanne i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør 
forvaltningslovens § 33. 

Vedtaket er enstemmig. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
11.02.2009 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt enstemmig. 

FS-023/09 Vedtak:

1. Formannskapet har nøye vurdert søknad om dispensasjon, uttalelese fra 
Fylkesmannen i Rogaland sammen med bestemmelsene til kommuneplanen for 
Eigersund, og finner, jamfør pbl. §7, at det ikke foreligger en overvekt av særlige 
grunner som tilsier at det kan anbefales dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelser § 3 (byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og § 4.3 (Eksisterende 
fritidsboliger i LNF-område). Søknaden avslås
.

2. Arbeid med båthuset er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93- 95.

3. Påbegynt tiltak er større enn båthus/bod godkjent av bygningsrådet den 
15.06.1982. Med hjemmel i pbl. 113-115 pålegges Magne Gravdal å fjerne deler av 
tiltaket som overskrider bebygd areal til originalt båthus på 24 m².

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 4.3.

Vedtaket er enstemmig. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klagen er innkommet innen klagefristen utløp og kan således realitetsbehandles, jamfør 
forvaltningsloven § 29. 

Gjeldende plangrunnlag:
Den aktuelle eiendommen er vist som LNF- område i kommuneplan for Eigersund kommune 
2007-2018,vedtatt av kommunestyret 17.09.07.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel § 3:
Det er ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep nærmere enn 50 meter. 
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§ 4.3 – Eksisterende bebygde fritidsbolig eiendommer i LNF- område inngår i planen. 
Unntaket er tomter som ligger:

Innenfor 100- metersbeltet fra sjø og vassdrag
Høyere enn 600 m.o.h. 
Innenfor LNF- område med særskilte verdier (LNF-F,LNF-N)
I nærheten av vernet vassdrag

Eksisterende fritidsboliger i LNF- område kan utvides under forutsetning av at totalt bebygd 
areal under tak ikke overstiger 90 m² ved endelig vurdering av maksimal størrelse, skal en 
landskapstilpassning og lokal byggeskikk/ omkringliggende bebyggelse. Vest for rv.44 og 42 
skal sakene behandles som BF områdene.
Frittliggende boder som uthus, boder uten varig opphold kan bare aksepteres dersom:

1) Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2) Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Sakene skal forelegges arkeologiske myndigheter for uttale.

Søker redegjør for utført arbeid i skriv datert 21.07.08:
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Fylkesmannen i Rogaland skriver følgende i e-post mottatt 19.11.08:
Fylkesmannen har ikke større merknader til denne. For saken er det viktig å vektlegge god 
estetikk og landskapstilpassing. Bygget må utformes og plassers slik at det ikke øker den 
privatiserende virkningen av strandsonen.

Byggetillatelse for båthus datert 15. 06.1982:
Kommunalt arkiv viser godkjente tegninger av båthus datert 15. 06.1982 med tillatt bebygd 
areal på 24 m².

Klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09, mottatt her 12.03.09:
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Reviderte tegninger mottatt her 28.05.09:
Søker har i ettertid levert reviderte tegninger hvor bebygd areal er redusert i større grad enn 
de tegninger som fulgte klage datert 12.02.09. Tegninger som fulgte klage utgår og erstattes 
med reviderte tegninger datert 28.05.09.

Saksbehandlers vurderinger:
En viser til vurdering i sak F-023/09 i møte den 11.02.09

Vedrørende reviderte tegninger: 
Reviderte tegninger når det gjelder ulovlig oppført bygg viser redusert bebygd areal fra ca. 
53 m² til ca. 36m². Mønehøyde er redusert slik at loft/hems ikke lenger har måleverdig 
bruksareal. Båthuset får dermed redusert bruksareal fra 62 m² til 36 m². 

Det totale bruksarealet for eiendommen medregnet fritidsbolig og revidert båthus blir ca. 102 
m², og selv om tiltaket er redusert er det ikke i tråd med byggetillatelse gitt 15. 06.1982 
(båthus med grunnflate ca. 24 m² ).

Selv om båthusets størrelse er redusert i forhold til tidligere forslag har det mange/store 
vindusflater. Etter saksbehandlers vurdering ser det fremdeles ut som en fritidsbolig og ikke 
bod/båthus. Tiltakets form og utseende bærer således ikke preg av tiltakets funksjon. 

Selve plasseringen og størrelsen av byggverket bidrar også til ytterligere privatisering og 
begrenser tilgjengelighet til strandsonen. 

Kommuneplanens bestemmelse § 4.3 (eksisterende fritidsbebyggelse i LNF - område) 
åpner for at frittliggende bygg som uthus, uten varig opphold kan bare aksepteres dersom 
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1. Det kan dokumenteres en estetisk og terrengmessig bedre tilpassning til 
hovedbygget enn ved tilbygg.

2. Det totale bruksarealet på eiendommen skal ikke overstige 105 m².

Unntaket fra bestemmelsen er: tomter som ligger innenfor 100- metersbeltet fra sjø og 
vassdrag. I denne saken ligger tomten nær vassdrag (Eigelandsvatnet ) og omsøkte tiltak 
ønskes plassert i strandsonen. Kommuneplan åpner dermed ikke for totalt bruksareal som 
det kommer frem av tidligere vurdering i sak FS - 023/09 den 11.02.09, da denne 
eiendommen er unntatt kommuneplanbestemmelse § 4.3. 
Det er vanlig praksis å ikke tillate utvidelse av eksisterende bygninger innefor LNF – område 
og 50 meter fra vassdrag, jfr. kommuneplanens bestemmelse § 3 (byggforbud 50 meter fra 
vassdrag). 

Konklusjon:
Rådmannen kan ikke se at det i klagen er framkommet nye momenter som skulle tilsi at 
klagen kan tas til følge. Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne 
anbefale formannskapet å ta klagen til følge. Formannskapets vedtak av 11.02.09 i sak F-
023/09 bør derfor opprettholdes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen

Alternative løsninger:
3. Formannskapet har nøye vurdert klage fra Magne Gravdal datert 12.02.09 og 

reviderte tegninger datert 28.05.09, og finner at det i klagen er framkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas delvis til følge. De deler av formannskapets 
vedtak av 11.02.09 F-023/09 som berører bygning del 1 og 3 oppheves, og 
Formannskapet anbefaler dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 3 
(byggeforbud 50 meter fra vassdrag) og kommuneplanen for Eigersund for 
oppførelse av båthus.

4. Arbeid med båthus er ulovlig utført ettersom det er påbegynt uten kommunens 
tillatelse, jamfør pbl. §§ 93,94

Vedtak oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for uttale. 

Som særlig grunn:




Det forutsettes følgende:
 Det må sendes inn nye tegninger hvor vinduer er redusert i antall og størrelse. 
. 
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till.bort, jfr. Pbl. § 

96.
 Bygningen /tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt jfr. Pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom. Side 276 av 630



 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser fitt i 
eller i medhold a plan- og bygningsloven.

 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både 
av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte. Jfr. Pbl. § 97.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

53288
Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om utvidelse av båthus/bod gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

55302 Kommuneplanbestemmelser.JPG
56126 Kartutsnitt kommuneplan
55301 Byggetillatelse datert 15.06.1982.PDF
47110 Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 10415
32241 Kartutsnitt
32242 Fasadetegninger
32243 Plantegninger
32244 Vedlegg til søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båt- og redskapshus
32239 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
32245 Dispensasjonssøknad

32238
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring av eksisterende båthus og utvidelse 
av redskaps-

74228 Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16
62298 Erklæring om klage utbedring/utvidelse redskapshus vedtaksdato 11.02.09
62301 Foto
62299 Kartutsnitt
62300 Tegninger

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.07.2008 Magne Gravdal
Enkle tiltak - søknad om oppgradering/utbedring 
av eksisterende båthus og utvidelse av redskaps-

2 U 01.08.2008 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

3 U 13.11.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse om utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

4 I 19.11.2008 Sageidet Morten
Utbedring redskapshus/båthus 103/16 - sak 
10415

6 U 25.02.2009 Magne Gravdal
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Utbedring båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 
bnr. 16 - Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

7 I 12.03.2009 Magne Gravdal
Erklæring om klage utbedring/utvidelse 
redskapshus vedtaksdato 11.02.09

9 I 28.05.2009 Magne Gravdal Reviderte tegninger - gnr. 103 bnr. 16
10 U 10.08.2009 Fylkesmannen i Oversendelse av Formannskapets vedtak - Klage Side 277 av 630



Rogaland på Formannskapets vedtak- Utbedring 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

11 I 18.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

12 I 04.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Endelig vedtak - utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 
486

13 I 16.12.2009 Kystbygg AS
Søknad om tillatelse til enkle tiltak - utbedring og 
tilbygg eksisterende båthus gnr. 103 bnr. 16, 
Møgedalsveien 486

14 U 11.10.2010 Kystbygg AS
Vedrørende søknad om utbedring av 
båthus/utvidelse redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486

15 I 14.03.2011 Kystbygg AS
Ett trinns søknadsbehandling, påbygg båthus 
gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

16 U 06.04.2011 Kystbygg AS
Foreløpig svar - Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 - Magne Gravdal, 
Møgedalsveien 486

17 I 06.05.2011 Magne Gravdal
Vedr. utbedring båthus/utvidelse redskapshus 
gnr. 103 bnr. 16, Møgedalsveien 486

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND
TIL Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.01.2013
Arkiv: :GBR-58/5, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1957
Journalpostløpenr.:
13/25

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
030/13 Planteknisk utvalg 05.02.2013
044/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig gnr. 58 
bnr. 5 - Hans Petter Helland, Nedre Hellandsveien 45
  

Sammendrag:

Saken gjelder:
Egersund bygg- og tomteutvikling AS har søkt om rammetillatelse for oppføring av bolig
nummer 2 / våningshus med bruksareal på 510 m2  og grunnflate på 310 m2. 
Eksisterende bolig blir stående. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra gjeldende kommuneplan
for størrelse på bolig og for bygging i nær vassdrag, jf kommuneplanbestemmelsene § 2.18 
og § 5.1. 
For området gjelder kommuneplanen for Eigersund kommune, vedtatt av kommunestyret 
23.05.2011 . Arealet er gitt formål LNF med hensynsone 1510 Hensyn Landbruk. 

Saksgang:
Søknad om dispensasjon fremmes for planteknisk utvalg. Dersom planteknisk utvalg stiller 
seg positive til å gi dispensasjon, sendes søknaden på høring til statlige og regionale 
myndigheter før søknaden avgjøres endelig. Hvis planteknisk utvalg avslår å gi dispensasjon 
stanser saken der, men partene har klagerett på avslaget. 

Rådmannens forslag til vedtak 22.01.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon framsatt av Egersund bygg-
og tomteutvikling AS på vegne av Hans Petter Helland, for oppføring av ny bolig på 
eiendommen gnr 58 bnr 5. Planteknisk utvalg finner at omsøkt bolig med grunnflate 310 m2

og bruksareal på 510 m2 vesentlig tilsidesetter/overskrider kommuneplanbestemmesenes 
§ 5.1 a)Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse og b) Max 
tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2.
Planteknisk utvalg finner etter en samlet vurdering at søknaden om dispensasjon må avslås 
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene samlet sett. 
Det aktuelle byggestedet på eiendommen innehar formål LNF med hensyn landbruk i 
kommuneplanens arealdel. Boligen er i sin helhet søkt etablert innenfor 50-metersbeltet til 
vassdrag / Sporavatnet og med utforming og størrelse som vesentlig avviker fra 
kommuneplanens anbefaling.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 20-4 og 
kommuneplan for Eigersund kommune 2011 – 2022 med tilhørende bestemmelser.
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05.02.2013 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-030/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Tillatelse til omdisponering av areal etter jordloven, for oppføring av hus nr 2 på eiendom gnr 
58 bnr 5, ble gitt av jordbrukssjefen den 17.07.2012. 

Forhåndskonferanse mellom ansvarlig søker og kommunens byggesaksavdeling ble avholdt 
17.08.2012.

Jordbrukssjefens uttalelse til plassering av bolig ble gitt i brev av 20.09.2012.

Søknad om rammetillatelse med dispensasjon for oppføring av bolig er registrert mottatt den 
14.11.2012. 

Boligen er søkt lagt etablert i en høyde for hovedetasjen på ca. kote 20. Denne høyden 
samsvarer med høyden på eksisterende gårdstun.
Boligen er omsøkt ca 18,0 m fra Sporavatnet. Sporavatnet er oppgitt til å ha vannspeil med 
kotehøyde 15,0.
Boligens grunnflate er oppgitt til 310 m2, over 2 etasjer og med et bruttoareal på 510m2. 

Saksbehandlers vurderinger:
Kommuneplanen for Eigersund kommune vedtatt, 23.05.2011, legger til grunn følgende 
forutsetninger:

Kommuneplanens § 2.18 Vassdrag 
b) Sone langs vassdrag

Innenfor følgende vassdragsbelter er det forbud mot mot tiltak som nevnt i PBL §1-6, 
herunder sprenging, utfylling og graving, men det hensynsone flomsone går forran 
dersom denne er større:
* 50-metersbeltet på begge sider av vassdrag i LNF-områder.
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I paragrafen henvises det spesifikt til plan og bygningslovens §1-6

PBL § 1-6. Tiltak

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, 
endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt 
terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a 
til m. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være 
i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner. 

Kommuneplanen legger også følgende forutsetninger til grunn for boligbygging i LNF-
områder 
§ 5.1 LNF med spredt boligbebyggelse, jfr. pbl § 11-11 nr.2
For områder avsatt på plankartet til LNF med spredt boligbebyggelse kan det, etter 
behandling av enkeltvise søknader, tillates bolig med tilhørende anlegg. Antall nye enheter er 
avmerket på plankartet. Det er ikke tillatt med nye enheter utenfor områdene avsatt for 
spredt boligbygging på plankartet. Terrengbearbeiding skal begrenses til
et minimum. En skal velge terrengtilpasset bebyggelse.

§ 5.1.1 Områder med arealformål LNF med spredt boligbebyggelse
Følgende vilkår gjelder for tiltak i disse områdene:
a. Tiltaket skal tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse.
b. Boligenheten har lovlig vegadkomst og avkjøringstillatelse for helårsbolig.
c. Boligenheten skal ha tilfredsstillende vannforsyning.
d. Boligen må tilkobles offentlig kloakk eller ha tilfredsstillende infiltrasjonsordning.
e. Bebyggelsen i området skal ha spredt karakter med store tomter og avstand mellom 
   husene. Max tillat BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 
   225 m2.
f. Boligen skal ikke komme i konflikt med friluftsinteresser eller biologisk mangfold.
g. Byggegrense mot dyrka mark er minimum 20 meter.

Den 17.08.2012 ble det avholdt forhåndskonferanse mellom ansvarlig søker og 
byggesaksavdelingen i saken, hvor følgende er referert:

Eksisterende våningshus ønskes revet for å oppføre ny bolig.
Ny bolig ønskes plassert nærmere vassdrag enn 50 meter. Tiltaket forutsetter dermed
dispensasjon fra kommuneplanens § 5.2 om byggeforbud langs vassdrag.
Forespeilet bolig fremstår dominerende og volumet på boligen bør vurderes redusert. Det 
skal bemerkes at tiltaket vil bli godt synlig fra riksvei 44, Jærveien. Tiltaket bør plasseres slik 
at det er til minst mulig ulempe for landbrukshensyn.
Kommuneplanen stiller ingen klare begrensninger for utformingen av boligen, men en anser 
det som naturlig å anse kommuneplanens § 5.2 som retningsgivende, dvs. 225 m² til 
sammen for bolig med tilhørende anlegg. Også § 5.1.1 vil være av betydning.

Det bør redegjøres for flomfare.

Jordbruksjefen i Eigersund kommune har gitt følgende innspill til saken i brev 20.09.2012
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Viser til mail av 16. september 2012 fra Hans Petter Helland. Det er ønske om å få
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelser til å kunne oppføre hus nr. 2 på gnr./bnr. 58/5
nærmere enn 50 meter fra Sporavatnet. Hans Petter Helland ber om en landbruksfaglig
uttalelse i saken. En viser til brev av 17.07.2012 fra landbrukskontoret hvor det ble gitt 
tillatelse etter jordloven til oppføring av hus nr. 2 der det i dag er frukthage/trippel garasje.
I henhold til kommuneplanbestemmelser krever plassering av bolig innenfor 50 meter fra
ferskvann i dette området dispensasjon fra kommuneplanen. I henhold til
kommuneplanbestemmelser kreves det også dispensasjon for å kunne plassere bolig på
dyrka jord. Landbrukskontoret mener omsøkt areal for oppføring av bolig som består av 
frukthage og trippel garasje må være den beste plasseringen. Skal en bygge utenom 50 
meters grensen fra vannet må det bli på dyrket jord eller rett ved driftsbygning for storfe/sau.
Landbrukskontoret vil ikke anbefale at det bygges på dyrket jord eller rett ved denne
driftsbygning.

Landbrukskontoret anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanbestemmelser til

Vurderinger:
Saken er i diskusjon med kommunens planfaglig ansvarlige vurdert til at tiltaket er vesentlig i 
strid med kommuneplanens forutsetninger i §2.18 Vassdrag, og §5.1 spredt bebyggelse i 
LNF-områder.  Kommuneplanen  er nylig vedtatt noe som tilsier at kommuneplanens 
forutsetningene bør etterfølges.

Boligens størrelse og plassering vurderes til å avvike på flere punkter fra kommuneplanens § 
5.1 . Dette er kommentert allerede på forhåndskonferansen. Søker har likevel valgt å se bort 
fra disse henvisningene. 

Jordbrukssjefen er positiv til plasseringen og mener det ut fra et jordbruksfaglig ståsted gir en 
gunstig tunløsning, og mindre tap av dyrka jord. 

Slik søknad om plassering av den nye boligen framstår, opp mot eksisterende terreng og 
høyde til strandsonen, vurderes det at fra boligens fasade mot Sporavatnet  vil gi et relativ 
bratt fall på ca. 1:3  ned til vannkanten, noe som medfører at det må tas ut høyde i form av 
murer mellom boligen og vannkanten, eller at det vil bli et hageareal helt ned til vannkanten. 
Det framgår ikke hvilken løsning som legges til grunn. Eksisterende jordbruksvei må 
sannsynligvis også legges om.

Sporavatnes nordre strandsone er bundet opp av Rv 44 mellom Hellvik og Egersund, og 
framtidig næringsutvikling i form av steinbrudd. Rv 44 har ikke gang,- og sykkelvei. Øst for 
Sporavatnet er det avsatt et areal for motorsport.
Sporavatnets sørøstre strandsone  er i det vesentlige uberørt , sett bort fra 
landbruksaktiviteten.  

Saksbehandler vurderer det samlet sett til å være grunnlag for å hevde plan- og 
bygningslovens § 19-2  Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt .

Begrunnelsen er den omsøkte boligens størrelse og beliggenhet i høyde i forhold til 
Sporavatnets strandsone, som på denne siden av vatnet,  bortsett fra jordbruksdrift, framstår 
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relativt uberørt og fri til benyttelse for offentlig friluftsformål og en ivaretakelse av 
naturmangfoldet. 

Begrunnelsen tar også utgangspunkt i at den nylig vedtatte kommuneplanen setter klare krav 
til at bebyggelsen i LNF-områder skal ligge utenfor 50-metersbeltet fra vassdrag, og at 
bygninger skal tilpasse seg omgivelsene.  Den omsøkte boligen får en brutto boflate på over 
500 m2 fordelt på 2 etasjer. Dette gjør at boligen mest sannsynlig vil fremstå større enn 
eksisterende driftsbygning og således bli et markant innslag. 

Konklusjon:
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at planteknisk utvalg avslår 
søknaden om dispensasjon for oppføring av ny bolig.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternativ løsning:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad om dispensasjon framsatt av Egersund bygg- og 
tomteutvikling AS på vegne av Hans Petter Helland, for oppføring av ny bolig på 
eiendommen gnr 58 bnr 5 og finner å kunne anbefale dispensasjon. 
Planteknisk utvalg finner at omsøkt bolig med grunnflate 310 m2 og bruksareal på 510 m2

ikke vesentlig tilsidesetter/overskrider kommuneplanbestemmesenes § 5.1 a)Tiltaket skal 
tilpasse seg til omkringliggende omgivelser og bebyggelse og b) Max tillat BYA for sum 
bebyggelse (bolig, garasje, uthus og lignende) per enhet er 225 m2  fordi:
-
-
-

Planteknisk utvalg finner etter en samlet vurdering at søknaden om dispensasjon kan 
anbefales ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett.
Fordeler:
-
-
-
Ulemper:
-
-
-

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak fattes.

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

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg

253839
Søknad om rammetillatelse, oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5 - Nedre Hellandsvei 
45

253842 Oversendelsesbrev
253844 Situasjonskart
253845 Tegninger
253846 Uttalelse Landbrukskontoret
253847 Referat forhåndskonferanse
263513 Kommuneplan for kystdel.pdf
263517 kommuneplanbestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.08.2012
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende forhåndskonferanse gnr. 58 bnr. 5

2 U 08.10.2012
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Referat forhåndskonferanse - Oppføring av ny 
bolig gnr. 58 bnr. 5 - Nedre Hellandsveien 45

3 I 01.11.2012
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Søknad om rammetillatelse, oppføring av ny 
bolig gnr. 58 bnr. 5 - Nedre Hellandsvei 45

4 U 29.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Anmodning om Fylkesmannens 
landbruksavdelings uttalelse til søknad om 
rammetillatelse for oppføring av bolig gnr. 58 bnr. 
5

5 U 07.12.2012
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

E-post korr vedr Fylkesmannens uttalelse -
oppføring av ny bolig gnr. 58 bnr. 5

6 I 12.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. søknad om oppføring av bolig gnr. 58 bnr. 
5 - kommunens vurdering

8 I 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. vurdering av søknad om oppføring av bolig 
gnr. 58 bnr. 5

Parter i saken:
            
SØK Egersund Bygg og 

Tomteutvikling AS
Hafsøyveien 37 4374 EGERSUND

TIL Hans Petter Helland Nedre Hellandsveien 
45

4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-60/125, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2267
Journalpostløpenr.:
13/4051

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
045/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Sigrid 
Berntsen. 
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg 20.11.12 anbefalte at det ble gitt dispensasjon, har søknaden vært 
på høring hos regionale og statlige myndigheter, samt hos havnevesenet. Fylkesmannen 
fraråder dispensasjon, og gir uttrykk for at de fordelene ved å gi dispensasjon som 
Planteknisk utvalg oppgir er lite relevante og uten konkret innhold. 

Saksgang:
Saken behandles av planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil innvilge søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Altanen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan 
for Marren Øst.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyret fattet 07.04.03 vedtak om ikke å ta klage fra Gunnar Berntsen på byggesaks-
sjefens vedtak av 11.03.02 opp til behandling pga at klagefristen var oversittet med 10 
måneder. Vedtaket av 11.03.02 var avslag på søknad om å føre opp sjøbu, med den 
begrunnelse at det ikke forelå godkjent reguleringsplan for området.

23.06.03, sak 153/03, behandlet Miljøstyret klage på avvisningsvedtaket av 07.04.03.  
Miljøstyret ga ikke klager medhold. Fylkesmannen stadfestet 21.05.04 Miljøstyrets vedtak av 
07.04.03.
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PTU-180/12 Vedtak 20.11.12:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om 
dispensasjon innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at 
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven eller med den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

Votering:
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer 
for rådmannens innstilling.

Andre opplysninger / fakta i saken:
14.01.03 ga byggesakssjefen tillatelse til å føre opp en sjøbu på gnr. 60, bnr. 125.

Det er nå søkt om tillatelse til fasadeendring og dispensasjon fra formålet i regulerings-
planen. 

I dispensasjonssøknaden datert 21.11.10 skrev Karl Berntsen bl.a. at årsaken til at han 
ønsker en altan var følgende:

 Jeg trenger en ”plattform” til å håndtere fiskeredskapene ved oppheising fra kai og 
båt.

 Ved oppheising av redskaper er det nødvendig med altan for ikke å dra redskapene 
langs veggen, dør og vinduer i 1. etasje.

 Sikring av rømningsvei fra 2. etasje.
 Enklere og sikrere vedlikehold av fasade.
 Bygget vil få en mer helhetlig fasade.

Etter vedtaket i Planteknisk utvalg ble søknaden sendt på høring til de etatene som 
fremkommer i vedtaket. Det kom inn 4 merknader.

Fylkesmannen i Rogaland skriver i en uttalelse datert 11.12.12 at han frarår at det blir gitt 
dispensasjon på grunn av manglende begrunnelse. Fylkesmannen viser til at angjeldende 
bygning er regulert til Næring – fiskebruk, til forskjell fra de tre nordenforliggende 
fritidsboligene i samme reguleringsplan. Det står videre at det er søkt om å få bygge en 1,5 
m bred altan (veranda er et innebygget gulv) i brystet mot sjøen i hele bygningens bredde. 
Nabobyggene det vises til, har en noe mindre altan, skriver Fylkesmannen. Fylkesmannen 
viser også til at rådmannen har gått imot å gi dispensasjon ut fra en konkret vurdering av 
søkers argumenter, og har vist til at den omsøkte endringen eventuelt bør skje i samband 
med en endring av reguleringsplanen.
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Så vidt Fylkesmannen forstår, har Planteknisk utvalg anbefalt dispensasjonen med grunnlag 
i og begrunnelse om at:

- Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

o Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
o Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

- En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven 
eller den bestemmelsen det blir dispensert fra blir vesentlig tilsidesatt.

Fylkesmannen vurderer det slik at søkers argumenter er lite relevante som argumenter for å 
bygge en ny stor altan, og slutter seg til rådmannens konkrete vurdering av argumentene. 
Planteknisk utvalgs argumentasjon om fordelene ved å gi dispensasjon er etter
Fylkesmannens syn uten konkret innhold og er heller ikke konkretisert i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. Dette er ikke i samsvar med kravene til begrunnelse i plan- og 
bygningsloven § 19-2. En dispensasjon med denne begrunnelse vil ha stor fare for uønsket 
presedens i forhold til tolking av slike reguleringsplaner, skriver Fylkesmannen. 
Fylkesmannen vil frarå at det blir gitt omsøkt dispensasjon. Han peker på muligheten for å 
søke om bruksendring fra næring – fiskebruk til fritidsbebyggelse, som ifølge Fylkesmannen 
synes å være den reelle bruken av denne bygningen. Den omsøkte og andre endringer på 
fritidsbygg vil normalt kreve reguleringsplan, skriver Fylkesmannen.

Kystverket skriver i en uttalelse datert 12.12.12 at de ikke har noen merknader til at det gis 
dispensasjon.

Fiskeridirektoratet skriver i en uttalelse datert 02.01.13 at de ikke kan se at tiltaket vil 
medføre noen konsekvenser for de interesser som de skal ivareta. De har derfor ingen 
merknader til tiltaket.

Eigersund havnevesen skriver i en uttalelse datert 09.01.13 at fasadeendringer ikke faller inn 
under havne- og farvannsloven. Fasadeendring har ingen betydning for sikker ferdsel i 
kommunens sjøområde. Havnefogden ber derfor om at man i ettertid ikke forlenger 
saksbehandlingstiden overfor tiltakshaverne med å sende slike vedtak til uttalelse til dem.

Saksbehandlers vurderinger:
I respekt for Planteknisk utvalgs vedtak da søknaden ble behandlet første gang i utvalget
20.11.12, fremmes saken med positiv innstilling på tross av frarådningen som kommer fra 
Fylkesmannen. 

Havnefogdens ønske skal bli oppfylt, selv om det at søknaden ble sendt på høring også til 
havnevesenet – sammen med 4 regionale og statlige myndigheter – ikke medførte noen 
forlenget saksbehandling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man må avslå søknaden om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon ettersom fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. En dispensasjon vil føre til at den bestemmelsen det dispenseres 
fra blir vesentlig tilsidesatt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Ulemper ved å gi dispensasjon:
1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan 
for Marren Øst.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

237823
Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne 
Berntsen.

142487
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

148223 Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, fasadeendring gnr. 60 bnr. 125
240583 Plantegning
240584 Snittegning
240585 Fasadetegning
259323 Uttalelse til søknad om dispensasjon fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125

259331
Uttalelse til søknad om dispensasjon for fasadeendring på sjøbu gnr. 60 bnr. 125, 
Hellvik

261092
Vedr. høring av søknad om dispensasjon for fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 
bnr. 125

261615
Uttalelse søknad om dispensasjon for fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60  bnr. 
125 - Sigrid Berntsen

251076 Reg plan Marren Øst.pdf
266905 Bestemmelser Marren Øst.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2010 Karl Berntsen
Søknad om tiltak uten ansvarsrett -
fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

2 U 17.11.2010 Karl Berntsen
Retur uten behandling - Fasadeendring og 
tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Karl Berntsen

3 I 21.11.2010 Karl Berntsen
Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, 
fasadeendring gnr. 60 bnr. 125

4 U 28.06.2011 Karl Berntsen
Vedrørende søknad om fasadeendring og tilbygg 
sjøbu - Gnr. 60, bnr. 125

5 I 19.07.2011 Sigrid Bentsen
Vedr. fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 
125

6 U 29.07.2011 Sigrid Bentsen
Foreløpig svar - Fasadeendring og tilbygg sjøbu, 
gnr. 60 bnr. 125

8 U 11.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen. Feil på innsendte tegninger.

9 I 30.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
oppdaterte tegninger

10 U 12.11.2012
Sigrid Berntsen; 
Bjarne Berntsen

Varsel/informasjon om befaring

11 U 30.11.2012

Eigersund havnevesen; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttale - Søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Sigrid Berntsen

12 I 11.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon 
fasadeendring tilbygg sjøbu, gnr. 60 bnr. 125

13 I 12.12.2012 Kystverket
Uttalelse til søknad om dispensasjon for 
fasadeendring på sjøbu gnr. 60 bnr. 125, Hellvik

14 I 02.01.2013 Fiskeridirektoratet
Vedr. høring av søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125

15 I 09.01.2013 Eigersund havnevesen
Uttalelse søknad om dispensasjon for 
fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60  bnr. 125 -
Sigrid Berntsen

Parter i saken:
            
TIL Bjarne Berntsen Urhammerveien 33 4375 HELLVIK

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.10.2012
Arkiv: :GBR-60/125, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2267
Journalpostløpenr.:
12/19725

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
180/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

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

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til fasadeendring / dispensasjon på fiskebruket, ved at det søkes om 
å få bygge en veranda på sjøsiden utenfor loftsetasjen. Det anbefales at søknaden avslås 
ettersom fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler dispensasjon, 
sendes søknaden på høring til berørte statlige og regionale myndigheter før ny behandling. 
Hvis Planteknisk utvalg avslår søknaden, har partene klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har etter 
samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom fordelene ved å 
gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 Rådmannen v/byggesakssjefen beklaget at det var lagt ved feil 

reguleringsbestemmelser. Et enstemmig utvalg ønsket at de rette 
reguleringsbestemmelser ble delt ut, da de ville behandle saken i dagens møte med 
nye/rette reguleringsbestemmelser (det er kun § 28 ang. grunnflate og § 29 ang. 
avkjørsel som det var endringer i – i forhold til vedlagte utsendte bestemmelser).

---- 0 ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
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samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.”

~ o ~
Votering:
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens innstilling.

PTU-180/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøstyret fattet 07.04.03 vedtak om ikke å ta klage fra Gunnar Berntsen på byggesaks-
sjefens vedtak av 11.03.02 opp til behandling pga at klagefristen var oversittet med 10 
måneder. Vedtaket av 11.03.02 var avslag på søknad om å føre opp sjøbu, med den 
begrunnelse at det ikke forelå godkjent reguleringsplan for området.

23.06.03, sak 153/03, behandlet Miljøstyret klage på avvisningsvedtaket av 07.04.03.  
Miljøstyret ga ikke klager medhold. Fylkesmannen stadfestet 21.05.04 Miljøstyrets vedtak av 
07.04.03.

Andre opplysninger / fakta i saken:
14.01.03 ga byggesakssjefen tillatelse til å føre opp en sjøbu på gnr. 60, bnr. 125.Side 329 av 630



Det er nå søkt om tillatelse til fasadeendring og dispensasjon fra formålet i regulerings-
planen. 

I dispensasjonssøknaden datert 21.11.10 skrev Karl Berntsen bl.a. at årsaken til at han 
ønsker en altan var følgende:

 Jeg trenger en ”plattform” til å håndtere fiskeredskapene ved oppheising fra kai og 
båt.

 Ved oppheising av redskaper er det nødvendig med altan for ikke å dra redskapene 
langs veggen, dør og vinduer i 1. etasje.

 Sikring av rømningsvei fra 2. etasje.
 Enklere og sikrere vedlikehold av fasade.
 Bygget vil få en mer helhetlig fasade.

Saksbehandlers vurderinger:
De tre fritidsboligene som ligger nord for bnr. 125 har alle en veranda utenfor loftsetasjen. 
Bnr. 125 er imidlertid regulert til ”Næring – fiskebruk”, mens de tre nærliggende bygningene 
er regulert til fritidsbebyggelse. De som ikke kjenner til reguleringsformålet på de enkelte 
bygninger vil nok oppfatte disse 4 bygningene som å ha samme bruk. De godkjente 
tegningene fra 2003 viser en dør ut mot sjøen i loftsetasjen. Denne døra er også bygget, 
men den må holdes sperret ettersom det ikke er noen veranda eller lignende på utsiden.

I fiskebruket er det et rom i 1. etasje på ca. 40 m2 gulvflate ved siden av båtstøet. Dette 
burde være rikelig med plass til å oppbevare fiskeredskapene for en hobbyfisker. Det stilles 
derfor spørsmål ved behovet for å heise opp fiskeredskapene til loftsetasjen. 

Når det gjelder rømningsforholdene fra loftsetasjen, så skal det her være et stort rom. Fra 
dette rommet er det trapp ned til 1. etasje og derfra dør til terreng. I tillegg er de to vinduene i 
østfasaden store nok til å være rømningsvinduer, forutsatt at de er åpningsvinduer. 
Avstanden fra vinduskarmen til planert terreng er godt under 5 meter. Rømningsforholdene 
er forskriftsmessige allerede i dag. I tillegg har man døren i vestfasaden, der høyden ned til 
kaien er om lag 3 m.

Argumentet om at vedlikeholdet av denne fasaden blir enklere, er reelt, men det er 
uproblematisk å benytte stige og et enkelt stillas slik fasaden er allerede i dag. Med behov for 
maling hvert 5. år, ansees ikke argumentet om enklere vedlikehold som et vektig argument
for å bygge veranda utenfor loftsetasjen. Også ved vedlikehold av yttersiden / undersiden av 
verandaen vil man være avhengig av et enkelt stillas.

Når det gjelder påstanden om at bygget vil få en mer helhetlig fasade dersom man får bygge 
på veranda, så er ikke byggesakssjefen enig i dette. De tre fritidsboligene som er bygget 
nord for denne eiendommen har ikke veranda tvers over hele fasaden, slik det søkes om i 
dette tilfellet. Dersom det skulle anbefales veranda også på bnr. 125, burde den begrenses til 
en om lag 4 m lang veranda sentrert om midten av fasaden. En 4 m lang veranda ville 
tilfredsstille alle argumentene som søker viser til for at han trenger en veranda her. 
Verandaen som er omsøkt, har en bredde på 1,5 m. Dette er en noe bredere veranda enn 
det som bør være nødvendig for å tilfredsstille de grunnene for å få dispensasjon som oppgis 
i søknaden. Dersom det skulle anbefales en veranda her, burde den begrenses til en bredde 
på 1,25 m.

Som ulempe ved å gi en dispensasjon nevnes at bygningen med en veranda her lettere vil 
kunne tas i bruk til andre formål enn det formålet som fremkommer på reguleringsplanen: 
Næring / fiskebruk. En veranda har lite på et fiskebruk å gjøre.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon innvilges 
ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven 
eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Den omsøkte verandaen må ikke være større enn 4,0 m lang og 1,25 m bred.

Fordeler ved dispensasjon:
1.
2.

Ulemper ved dispensasjon:
1.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

142487
Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

148223 Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, fasadeendring gnr. 60 bnr. 125
142489 Situasjonskart

237923
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Bjarne Berntsen. Feil på innsendte 
tegninger. Side 331 av 630



240582 Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - oppdaterte tegninger
240583 Plantegning
240584 Snittegning
240585 Fasadetegning
251049 Marren Foto.pdf
251075 Reg bestemmelser Marren Øst.pdf
251076 Reg plan Marren Øst.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.10.2010 Karl Berntsen
Søknad om tiltak uten ansvarsrett -
fasadeendring, oppføring av altan på sjøbu gnr. 
60 bnr. 125

2 U 17.11.2010 Karl Berntsen
Retur uten behandling - Fasadeendring og 
tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 - Karl Berntsen

3 I 21.11.2010 Karl Berntsen
Søknad om dispensasjon, oppføring av altan, 
fasadeendring gnr. 60 bnr. 125

4 U 28.06.2011 Karl Berntsen
Vedrørende søknad om fasadeendring og tilbygg 
sjøbu - Gnr. 60, bnr. 125

5 I 19.07.2011 Sigrid Bentsen
Vedr. fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 
125

6 U 29.07.2011 Sigrid Bentsen
Foreløpig svar - Fasadeendring og tilbygg sjøbu, 
gnr. 60 bnr. 125

8 U 11.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen. Feil på innsendte tegninger.

9 I 30.07.2012 Bjarne Berntsen
Fasadeendring og tilbygg sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
oppdaterte tegninger

Parter i saken:
            

Bjarne Berntsen Urhammerveien 33 4375 HELLVIK
TIL Sigrid Berntsen Flåtenveien 20 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-2/4, GBR-
2/16, GBR-2/19, FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/1273
Journalpostløpenr.:
12/26435

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
046/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 
19 - Eigerøy fyr. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg fattet vedtak i møte 15.05.12 om å ilegge tvangsmulkt på grunnlag 
av manglende oppfølging av tidligere vedtak, har Glenn Nordskag klaget på dette vedtaket. 
Rogaland fylkeskommune har skrevet to uttalelser i saken etter at klagen ble mottatt. Det 
anbefales at klager gis medhold på ett punkt, ved at det tillates uhøvlet kledning. For øvrig 
bør tidligere vedtak opprettholdes. Det anbefales videre at det i vedtaket presiseres at det er 
utseende som er dokumentert ved fotografi fra 1981 som skal legges til grunn for 
tilbakeføringen av bygningen.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klagen tas helt eller delvis til følge, stopper 
saken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, 
sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag sammen med uttalelsene fra 
Rogaland fylkeskommune og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen etterkommes 
på ett punkt: De tillates uhøvlede bord som kledning. 
Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til 
det utseende fra 1981 som er dokumentert ved fotografi som på vedlegg 8 til saksforelegget:
1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra vinduer

som var i 1981, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, farge, 
oppdeling og materialbruk er i samsvar med vinduene i 1981. Det samme gjelder for 
dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 01.12.09. Alle 
vinduene skal ha sprosser.

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå. Bruk av uhøvlet kledning 
tillates.

3. Taktekkingen må samsvare med den taktekkingen i materialvalg og utseende som var i 
1981.

4. For at bygningen som helhet skal fremstå slik den gjorde i 1981, tillates ikke oppsetting 
av rekkverk rundt øverste etasje.

I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i form 
av dagbøter gjeldende fra 6 måneder etter at endelig vedtak i saken er fattet og til vedtaket i 
denne saken er etterkommet. Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalenderdag.
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Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får samme 
virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningsloven § 
32.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet en søknad om fasadeendring i sak 049/10, den 26.04.10, og 
fattet følgende vedtak med 7 mot 4 stemmer (AP +V):

Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om bruksendring til fritidsbolig og 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, samt innkomne merknader, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at:
Det gis tillatelse til bruksendring på følgende betingelser:
1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må følges nøye.

Det gis dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan med den 
begrunnelse at bruken av bygningen i lang tid har vært fritidsbolig.

Søknaden om fasadeendringer avslås. Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig 
vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til tidligere utseende:
2. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 

tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, 
farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme 
gjelder for dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 
01.12.09.

3. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå.
4. Taktekkingen må samsvare med den originale taktekkingen i materialvalg og 

utseende.
5. Evt. nytt rekkverk må oppføres med samme form, størrelse og materialvalg som 

det originale rekkverket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. § 7.

Det ilegges gebyr for saksbehandling av ulovlige byggearbeider med hjemmel i 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, kap. 3.5.h, jf. plbl. § 109.

12.05.2011 Miljøutvalget

Tiltakshaver hadde klaget på vedtaket og klagen ble fremmet. 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

M-086/11 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet da tiltakshaver har bedt om at klagen/saken trekkes.

15.05.2012 Planteknisk utvalg

PTU-080/12 Vedtak, enstemmig:

Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet. 
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I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i 
form av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om 
tvangsmulkt er fattet og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet. 
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag.

Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får 
samme virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Planteknisk utvalg 15.05.12 ble sendt ut til partene med brev datert 23.05.12.

20.06.12 klaget Glenn Nordskag på vedtaket. I klagen skriver han innledningsvis at han 
mener at det er vesentlige opplysninger som ikke er med i saksbehandlingen.

Avslutningsvis ber Nordskag om at tvangsmidler utsettes til saken er avklart i planutvalget. 
Han ser fram til å få orden på denne saken og til å få saken avsluttet.

Ettersom det ville være interessant å få vite hva Kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune 
mente om en del av de opplysningene som fremkommer i klagen, ble klagen sendt på høring 
til dem.

10.09.12 skriver Rogaland fylkeskommune følgende: 
Viser til ovennevnte sak, der byggesakssjefen ønsker kulturseksjonens merknader til
innholdet i klage fra tiltakshaver før den fremmes for behandling i Planteknisk utvalg.
Vi beklager at vår tilbakemelding kommer noe forsinket.
Opprinnelig funksjon av omsøkte bygning var vakthus for okkupasjonsmakten.
Bygningen anses som et krigs(kultur)minne. Bygget er regulert til spesialområde bevaring, 
noe som innebærer at eksteriøret er formelt vernet og skal bevares. At det i tillegg ligger i et 
bygningsmiljø som er fredet etter kulturminneloven (Eigerøy fyr), samt regionalt viktig 
friluftsområde / turistmål, understreker at bygget må forvaltes strengt. Det er derfor 
avgjørende at bygget fremstår som mest mulig autentisk, og ikke som en moderne 
fritidsbolig.

Ang. vindusutskiftning
I følge vedtak av 6.4.10 skal bygningen tilbakeføres til tidligere utseende.
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Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 
tidligerevinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse og farge, 
oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme gjelder for dører 
som er skiftet. Jr. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 01.12.09.
Klager viser til vindusutskiftning i fyret, der det er blitt skiftet til annen størrelse / utforming, 
inndeling og materialbruk (PVC) enn opprinnelig. Han ser ikke begrunnelse / bakgrunn for å 
kreve bytte av vinduer i hans hytte i lys av det som har skjedd på fyrbygningen.
Fylkeskommunen kjente ikke til vindusutskiftningen / endringen på fyrbygningen, og vet ikke 
når dette er blitt utført. Vindusutskiftningen skulle vært søkt om og behandlet etter 
kulturminneloven. De nye vinduene på fyrbygningen er ikke korrekte, og det er svært uheldig 
og beklagelig at dette har skjedd. Dette er et forhold som fylkeskommunen som 
vernemyndighet må ta opp med Kystverket, og eventuelt kreve retting / tilbakeføring av 
vinduene.
Det at Kystverket har skiftet vinduer til feil utførelse og materialbruk uten å søke om
tillatelse / disp. fra kulturminneloven, er imidlertid ikke et argument for at klager skal få
beholde de vinduene han har skiftet uten tillatelse, og som er vedtatt skal tilbakeføres. Eier 
må forholde seg til vedtaket der det står at vinduene må skiftes og tilbakeføres til slik de var 
før arbeidet ble utført. Det samme gjelder for dører som er skiftet.

Fargevalg
I følge vedtaket av 6.4.2010 skal fargen på bygningen være som tidligere, dvs. blågrå.
Søker mener at fargevalget, Royal impregnert / brunbeiset (uhøvlet) kledning er av
opprinnelig karakter, fordi hytta opprinnelig var mørk (brun) i fargen, jfr. svart-hvitt foto. Han 
mener videre at den gråblåfargen som var på bygningen før kledningen ble skiftet, var et 
resultat av vind og sol, og at den opprinnelige blåfargen var intens / selvlysende som 
nypåført.
Vedlagt eldre svart-hvitt-bilde i dårlig kvalitet viser vakthytta i en mørk farge – noe mørkere 
enn fyrets rødfarge. Det er imidlertid vanskelig å se hvilken farge den har vært. Klager mener 
den har vært mørkbrun. Kan dette dokumenteres, og når er bildet tatt?
Hytta ble restaurert på 1970-tallet, og da ble vinduer, kledning og tak skiftet. I følge
kommunens vedtak skal hytta tilbakeføres til tidligere utseende.
Vi mener derfor at hytta skal males gråblå, slik som den fremsto før arbeidet ble igangsatt, 
og som kan dokumenteres ved fargefoto, selv om dette er en bleket utgave av en 
selvlysende blåfarge i følge tiltakshaver. Hytta vil på denne måte fremstå som dempet, og 
ikke som et selvlysende fremmedelement. Dette er også i tråd med vedtaket av 6.4.2010. I 
følge fargefoto har vinduer, vindusomramming, hjørnebord etc. vært malt i brun / grå farge.
Bygningen har aldri tidligere hatt Royal impregnert uhøvlet kledning. Bygningen har mest 
sannsynlig hatt høvlet kledning, og fasadene bør derfor pusses for å få en glattere overflate 
før den males i riktig, dokumentert farge.
For øvrig må det kreves fotodokumentasjon av tidligere rekkverk på tak, før eventuell
gjenoppføring av dette, jf. pkt. 4 i vedtak av 6.4.2010.
Tilbakeføringsarbeidet bør utføres i samråd med regionantikvaren.

Uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune 10.09.12 ble 11.10.12 sendt til Glenn Nordskag, der 
det ble bedt om svar på følgende spørsmål:

- Kan det dokumenteres at hytta tidligere har vært mørk brun?
- Når ble svart-hvitt bildet som viser bygningen med mørk farge tatt?
- I hvilken periode mener De at bygningen hadde mørk brun farge?

25.10.12 sendte Roald Eie en e-post til byggesakssjefen vedlagt et bilde av fyret og 
bygningen, der det står følgende:
”Har fått et bilde fra Glenn Nordskag som danner ”mal” for hvordan hytta på Eigerøy skal se 
ut. Kan du bekrefte at det er dette bildet som dere legger til grunn i saken?”
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Samme dag svarer byggesakssjefen: ”Jeg kan bekrefte dette fra seksjon byggesak i 
Eigersund kommune. Antar at du må høre med Rogaland fylkeskommune for å få deres 
bekreftelse.”

16.11.12 skrev Rogaland fylkeskommune brev til Roald Eie, med kopi til Eigersund 
kommune:

Viser til forespørsel fra politiker Roald Eie i forbindelse med klagebehandling av
ovennevnte sak. Planteknisk utvalg i Eigersund kommune har fattet vedtak den
15.05.2012 om ilegging av tvangsmulkt for å få etterkommet Miljøutvalgets vedtak av
26.04.2012 om tilbakeføring av fasader på bygning ved Eigerøy fyr.
Roald Eie ønsker å komme tiltakshaver i møte i klagebehandlingen, med forslag om
aksept for noen av de utførte tiltakene, og ønsker fylkeskommunens vurdering av
forslaget.

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har blitt bedt om å komme med en kommentar til
klagen tidligere. Vi viser til vårt brev datert 10.09.2012 i sin helhet. Vi viser også til brev fra
fylkeskommunen, datert 01.12.2009, i forbindelse med behandling av søknad.
Det tiltakshaver har bedt om å få aksept for og som Roald Eie foreslår er følgende:

1. Beholde uhøvlet kledning, i stedet for høvlet kledning, slik at malingen kan bli
   hengende på i det værutsatte miljøet.
2. Beholde vinduer og dører, som i følge tiltakshaver / Eie "i hovedsak er identiske
    hva utseende gjelder", i PVC, da dette er et mer værbestandig materiale.
    (Pr. telefon fikk vi forståelsen av at tiltakshaver ville skifte ut de to store vinduene
    som er satt inn på fasade mot vest med vinduer i tilsvarende størrelse, utforming og
    materialbruk som de andre vinduene som er satt inn).
3. Beholde den mørke fargen som den nå er malt med, men som allerede er begynt
   å falme på grunn av vær og vind.

Det er ikke presisert i vedtaket fra kommunen eksakt hvilket tidspunkt fasadene skal
tilbakeføres til, bare at bygningen skal tilbakeføres til tidligere utseende. Det går videre
frem av vedtaket at "nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og
materialbruk fra tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form,
størrelse, farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer(…)".
Vi har fått tilsendt flere fotos fra Eie som viser det aktuelle bygget. Ett er fra 1981, et annet
er fra 1998 (fredningstidspunkt for fyret), og et tredje er datert 2005.
Det fotoet som Eie legger til grunn i saken og som han mener skal "danne mal" for
tilbakeføring av fasadene, er fra 1998. I en e-postutveksling mellom Eie og
byggesakssjefen i Eigersund kommune, sier byggesakssjefen imidlertid at bildet også må
bekreftes av fylkeskommunen.

Det er avgjørende å fastslå hvilket tidspunkt bygget skal føres tilbake til. Det beste vil være
at tilbakeføringstidspunktet kan dokumenteres ved foto. Siden det ble foretatt
restaureringsarbeider på bygget på 1970-tallet, der bl.a. vinduer, kledning og tak skal ha
blitt skiftet, mener fylkesrådmannen at dette er et naturlig tilbakeføringstidspunkt. D.v.s. at
de eldste fotoene som viser vindusutforming, fargevalg etc. etter at dette
restaureringsarbeidet ble foretatt på 1970-tallet, bør danne mal for tilbakeføring av
fasader. Det eldste fotoet som vi kjenner til av bygget etter 1970, er fra 1981. Et annet
alternativ kunne være å føre bygget tilbake til slik det så ut da det fungerte som vaktpost
for okkupasjonsmakten, d.v.s. opprinnelig utseende, jfr. reguleringsbestemmelsene, men
da bør dette kunne dokumenteres ved foto e.l. Det blir uansett uheldig /ukorrekt å føre
fasadene med vinduer og dører tilbake til et dokumentert tidspunkt, fargevalg til et annet
dokumentert tidspunkt, og detaljer som rekkverk etc. til et tredje dokumentert tidspunkt.
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I følge vedtaket "…[må] evt. nytt rekkverk oppføres med samme form, størrelse og
materialvalg som det originale rekkverket." Vi har presisert i vårt brev datert 10.09.2012 at
dette må dokumenteres ved foto. På fremlagte fotos fra 1981 og fremover vises ikke
rekkverk på tak. En fotokopi av et postkort fra ca. 1960 som inngikk i søknaden, antyder
imidlertid at det har vært rekkverk på tak. Det vil følgelig avhenge av hvilket
tilbakeføringstidspunkt som velges, om rekkverket bør føres opp igjen eller ikke.

Fylkesrådmannen vurdering av forslag
Rogaland fylkeskommune slutter seg til Miljøutvalgets vedtak av 26.04.2010. I dette
framgår det at samtlige vinduer og dører som er satt inn, og som ikke er i samsvar med de
originale, må skiftes ut. Det går også klart frem av vedtaket at fargevalget skal være
gråblå. Vi kan ikke se noen grunn til at en skal fire på disse kravene nå, jfr. brev datert
10.09.2012.

Det eneste foreslåtte punktet vi under tvil kan komme tiltakshaver i møte på, er at
eksisterende uhøvlet kledning kan beholdes. Dette fordi tiltakshaver mener at det er
vanskelig å få maling til å sitte fast på glatt kledning på dette svært værutsatte stedet. Vi
har tidligere uttalt at den ru kledningen bør pusses slik at den får en glattere overflate, mer
lik høvlet kledning.

I klagebehandlingen bør Eigersund kommune fastsette et gitt tilbakeføringstidspunkt
dokumentert ved foto, som tiltakshaver kan bruke som "mal" for tilbakeføring av fasader
etc. Fylkesrådmannen vil anbefale at fotoet fra 1981, som viser at også den øverste
etasjen har hatt liggende kledning og vinduer med sprosseinndeling, legges til grunn.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er som eier av bygningen part i saken. Ettersom Eigersund kommune benytter B-post 
ved utsendelse av brev, legges det til grunn at klagen er innsendt innen klagefristen på 3 
uker etter at vedtaket hadde kommet fram til klager. Klagen tas derfor opp til behandling.

Vedtaket det klages over, gjelder ileggelse av tvangsmulkt i form av dagbøter inntil vedtaket 
om tilbakeføring til tidligere utseende er iverksatt.

I klagen viser klager til at det på Eigerøy fyr som ligger like ved den aktuelle bygningen, er 
gjennomført endringer av vinduene tilsvarende til det som er gjennomført på klagers bygning. 
Det gjelder både materialbruk og inndeling av vinduer. Han påpeker at han ikke som nabo 
har mottatt nabovarsel for disse tiltakene. Som det fremkommer i brevet fra Rogaland 
fylkeskommune 10.09.12, er det ikke innhentet tillatelse fra fylkeskommunen til disse 
endringene på fyrbygningen. Fylkeskommunen vil følge opp disse forholdene overfor 
Kystverket. Ettersom det ikke er gitt tillatelse til de tiltakene som klager refererer til på 
nabobygningen, kan dette forholdet ikke benyttes som begrunnelse for at klager skal få 
tillatelse til omsøkt materialbruk mv. på vinduer i sin bygning.

Når det gjelder fargevalget, skriver klager at ettersom hytten ikke er fredet, er ikke 
fargeendring søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Men som fylkeskommunen 
påpeker, ligger bygget i område som er regulert til spesialområde bevaring, noe som 
innebærer at eksteriøret er formelt vernet og skal bevares.

Et sentralt spørsmål som Rogaland fylkeskommune bringer på banen, er hva som menes 
med formuleringen: ”tidligere utseende”, ”tidligere vinduer” og ”originale vinduer”. Som 
vedlagte fotografier fra ca. 1960 (svart/hvitt), 1981 og 1998 viser, har det vært en del 
utvikling i bygningens utseende i denne perioden. Fylkeskommunen gir også klart uttrykk for 
at alle forhold ved bygningen bør føres tilbake til utseende på samme tidspunkt, slik at 
vinduene ikke tilbakeføres til utsende på ett tidspunkt, farge til utseende på et annet 
tidspunkt og detaljer som rekker til utseende på et tredje tidspunkt.
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Ca. 1960. 
Her er liggende kledning også på den øverste etasjen, og det er et gjerde rundt øverste 
etasje. Vinduene ser ut for å ha samme størrelse som de hadde før endringen etter 2005, og
det ser ut for at vinduene i øverste etasje er delt i to med vertikal midtstolpe og horisontale 
sprosser.

1981.
Fargen er lys blå. Også her er det liggende kledning på øverste etasje. I alle fall vinduene 
mot vest i øverste etasje er 4-delte med horisontal og vertikal sprosse.

1998.
Fargen er lys blå. Kledningen på øverste etasje er stående. Vinduene i øverste etasje er uten 
sprosser eller annen oppdeling.

Byggesakssjefen svarte bekreftende på spørsmålet fra Roald Eie 25.10.12 at det var det 
fotografiet som vier seg å være fra 1998 som skulle legges til grunn for tilbakeføringen, med 
tok samtidig forbehold om at dette også måtte bekreftes av Rogaland fylkeskommune. Nå 
når fylkeskommunen har gitt det rådet at man bør legge utseendet fra 1981 til grunn, støtter 
byggesakssjefen dette. De eneste observerte forskjellene fra 1981 til 1998 ser ut for å være 
sprossene i vinduene i øverste etasje som var der i 1981, men ikke i 1998, samt at 
kledningen på øverste etasje var liggende i 1981 og stående i 1998.

Byggesakssjefen har denne gangen anbefalt at det presiseres i vedtaket at det ikke gis 
tillatelse til rekkverk rundt øverste etasje. Dette har sammenheng med at ved tilbakeføring til 
utseende i 1981, er det ikke rett å ha med rekkverk. Dessuten legger byggesakssjefen til 
grunn at rekkverk ønskes bygget for at man skal kunne oppholde seg på utearealene i 
øverste etasje. Et slikt opphold vil i stor grad virke negativt og privatiserende overfor andre 
brukere av området ved fyret.

Byggesakssjefen anbefaler på dette grunnlag at Planteknisk utvalg fatter et nytt vedtak som 
oppsummerer både vesentlige deler av vedtaket fra 2010 og 2012.

Dette er et nytt vedtak som det er klagerett på for partene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Glenn Nordskag sammen med uttalelsene fra 
Rogaland fylkeskommune og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold
på følgende punkter:

1. Det aksepteres at det benyttes PVC i vinduer.
2. Det aksepteres rekkverk, slik det fremkommer på fotografi, vedlegg 14 til 

saksforelegget
3. Det aksepteres at det benyttes mørk brun farge. 

Begrunnelsen for dette er at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

223706
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr - Glenn 
Nordskag. Tvangsmulkt.

249211
Klage på vedtak i M-styre 049/10 og Plantetnisk utv. sak 080/12 - fasadeendringer 
gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19

249212 Foto vedlagt brev av 20.06.12

245938
Merknader til klage gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19 - ombygging og bruksendring av bygning -
Eigerøy fyr

257006 Epost fra Roald Eie til Rogaland fylkeskommune.pdf
255123 Gnr.2, bnr.4, 16, 19 - Fasadeendring, svar fra fylkesrådmannen
32190 Redegjørelse av bruk av bygning gnr. 2, bnr. 19 Midbrød
257014 Foto 1981.pdf
257015 Foto 1998.pdf
257123 Hytta 2005.pdf
257094 Reg plan Eigerøy fyr.pdf
257095 Reg plan tittelfelt Eigerøy fyr.pdf
257096 Reg bestemmelser Eigerøy fyr.pdf
267329 Foto med rekkverk.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 05.03.2008 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

2 I 11.03.2008 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4
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3 I 16.03.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

4 I 25.03.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

5 I 17.04.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

6 I 08.07.2008 Glenn Nordskag
Redegjørelse for bruk av bygning gnr. 2, bnr. 19 
Midbrød

7 U 24.10.2008
Anders Hovland; 
Glenn Nordskag

Foreløpig svar - Ombygging og bruksendring av 
bygning, gnr. 2 bnr. 4 - Anders Hovland

9 X 10.01.2009
Jarle Valle; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Foto: ulovlig byggearbeid nær Eigerøy fyr

10 I 19.01.2009 Idar Runde Kystvakthytten - Eigerøy fyr - informasjon

11 U 12.02.2009 Glenn Nordskag
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak datert 
20.01.09 - Ombygging og bruksendring av 
bygning, gnr. 2 bnr. 4 - Anders Hovland

12 I 17.02.2009 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4 - Eigerøy Fyr - Miljøutvalgets vedtak 
20.01.09

13 I 12.05.2009 Glenn Nordskag Tetting av øvre etasje

14 I 14.05.2009 Glenn Nordskag
Søknad om tillatelse til ett-trinns 
søknadsbehandling ombygging samt 
bruksendring av hytte ved

15 U 16.06.2009 Glenn Nordskag
Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til 
ett-trinns søknadsbehandling for ombygging samt 
bruksendring av hytte ved

16 I 01.09.2009 Glenn Nordskag
Hytte ved Eigerøy fyr, gnr. 2 bnr. 19 - søknad om 
dispensasjon - uttalelse

17 U 13.11.2009

Riksantikvaren; 
Dalane Friluftsråd; 
Eigersund kommune; 
Eigersund kommune; 
Johnny Monsen; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - ved Eigerøy fyr.

20 I 01.12.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - ombygging og bruksendring av 
bygning ved Eigerøy fyr, gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19

18 X 03.12.2009 Magne Eikanger
Eiendomsforhold til grunn under bygning v/ 
Eigerøy fyr - gnr. 2 bnr. 19.

19 U 07.12.2009

Riksantikvaren; 
Dalane friluftsråd; 
Eikgersund kommune; 
Eigesund kommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr

21 U 14.01.2010 Kystverket Vest
Vedrørende ombygging og bruksendring av 
bygning gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19 - Eigerøy fyr -
Høring.

24 I 23.04.2010 Glenn Nordskag
Svar på uttale fra Rogaland fylkeskommune vedr. 
ombygging og bruksendring av bygning ved 
Eigerøy fyr
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25 U 30.04.2010 Glenn Nordskag
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
fasadeendring og bruksendring av bygning

26 I 24.05.2010 Glenn Nordskag
Midlertidig klage på miljøutvalgets vedtak M-
049/10 - avslag på del av søknad om 
fasadeendring gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr

27 U 07.09.2010 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Midlertidig klage.

29 N 25.04.2011
Saksframlegg - fasadeendring og bruksendring 
bygning gnr. 2 bnr. 4 m.fl.

30 X 25.04.2011 Saksframlegg
31 I 10.05.2011 Glenn Nordskag Trekker klage gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

32 U 20.05.2011 Glenn Nordskag

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Frist for å 
etterkomme pålegg. Forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt.

33 X 14.06.2011 Fakturagrunnlag gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

34 I 26.10.2011
Rolf Schyberg 
Andreasen

Vedr. ombygging og bruksendring av bygning 
gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr - sak 049/10

35 I 17.11.2011 Husju§ Eigerøy fyr gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

36 U 29.11.2011 Husju§
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr.

38 X 03.04.2012
Bilder av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr

39 I 10.05.2012 Husju§
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr

41 I 10.05.2012 Husju§ Vedr. Eigerøy fyr  gnr. 2 bnr. 4, 16, 19
40 I 14.05.2012 Husju§ Vedr. Eigerøy fyr gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

42 I 15.05.2012 Husju§
Vedr. tilbakemelding gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 -
Eigerøy fyr

43 U 23.05.2012 Glenn Nordskag
Oversendelse av vedtak -Ombygging og 
bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 -
Eigerøy fyr

44 U 15.06.2012 Husju§ Vedr. dokumenter i saken gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

49 I 20.06.2012 Glenn Nordskag
Klage på vedtak i M-styre 049/10 og Plantetnisk 
utv. sak 080/12 - fasadeendringer gnr. 2 bnr. 4, 
16 og 19

45 U 26.06.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Merknader til klage.

46 I 10.09.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Merknader til klage gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19 -
ombygging og bruksendring av bygning - Eigerøy 
fyr

48 U 11.10.2012 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Spørsmål fra 
Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen.

50 N 25.10.2012 Magne Eikanger Egerøy fyr
51 I 25.10.2012 Roald Eie Vedr. tegning Eigerøy fyr

52 I 21.11.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Gnr.2, bnr.4, 16, 19 - Fasadeendring, svar fra 
fylkesrådmannen

Parter i saken:
            
G Anders Hovland MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND
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Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Glenn Nordskag Motalaveien 11 4370 EGERSUND
Husju§ Kroken, Østre 

Skogsbygd
2340 LØTEN

Knut Jan Kluge Regionantikvar
Kystverket Vest Serviceboks 2 6025 ÅLESUND
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.04.2012
Arkiv: :GBR-2/4, GBR-
2/16, GBR-2/19, FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/1273
Journalpostløpenr.:
12/10920

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
080/12 Planteknisk utvalg 15.05.2012

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 
19 - Eigerøy fyr - Glenn Nordskag. Tvangsmulkt.
  

Sammendrag:
Miljøutvalget påla i 2010 Glenn Nordskag å tilbakeføre bygningen til tidligere utseende. 
Vedtaket ble påklaget, men klagen ble trukket like før behandling. 
Bygningen er ikke tilbakeført til opprinnelig utseende. Det er sendt ut forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt i form av dagbøter. Det anbefales at tvangsmulkten vedtas.

Saksgang:
Vedtak fattes av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 27.04.2012:
Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet. 
I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i form 
av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om tvangsmulkt er fattet 
og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet. 
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag.

Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får samme 
virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 

15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-080/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak M-049/10, ikke er 
etterkommet. 
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I samsvar med forhåndsvarsel av 20.05.11, ilegges Glenn Nordskag en tvangsmulkt i 
form av dagbøter gjeldende fra 3 måneder etter at endelig vedtak i saken om 
tvangsmulkt er fattet og til vedtaket i Miljøutvalget sak M-049/10 er etterkommet. 
Dagbøtenes størrelse er kr 150,- per kalender dag.

Pålegg som ikke følges opp innen gitt frist kan også følges opp med forelegg som får 
samme virkning som rettskaftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget behandlet en søknad om fasadeendring i sak 049/10, den 26.04.10, og 
fattet følgende vedtak med 7 mot 4 stemmer (AP +V):
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om bruksendring til fritidsbolig og 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, samt innkomne merknader, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at:
Det gis tillatelse til bruksendring på følgende betingelser:
1. Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter må følges nøye.

Det gis dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan med den 
begrunnelse at bruken av bygningen i lang tid har vært fritidsbolig.

Søknaden om fasadeendringer avslås. Eier pålegges innen 6 mnd etter at endelig 
vedtak i saken er fattet å tilbakeføre bygningen til tidligere utseende:
1. Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra 

tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse, 
farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme 
gjelder for dører som er skiftet. Jf. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 
01.12.09.

2. Fargen på bygningen skal være som tidligere, dvs. blågrå.
3. Taktekkingen må samsvare med den originale taktekkingen i materialvalg og 

utseende.
4. Evt. nytt rekkverk må oppføres med samme form, størrelse og materialvalg som 

det originale rekkverket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. § 93-95, jf. § 7.

Det ilegges gebyr for saksbehandling av ulovlige byggearbeider med hjemmel i 
Gebyrregulativ for plan- og byggesaker, kap. 3.5.h, jf. plbl. § 109.

12.05.2011 Miljøutvalget

Tiltakshaver hadde klaget på vedtaket og klagen ble fremmet. 
Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.

M-086/11 Vedtak:

Saken trekkes fra sakskartet da tiltakshaver har bedt om at klagen/saken trekkes.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Etter at klagen på vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak 049/10, ble trukket, er nevnte vedtak 
gyldig. 

Vedtaket inneholder et pålegg om at eier innen 6 måneder etter endelig vedtak i saken er 
fattet skal tilbakeføre bygningen til tidligere nærmere angitte utseende. Egentlig ble endelig 
vedtak i saken fattet 26.04.10 ettersom klagen ble trukket, men byggesakssjefen valgte å 
tolke vedtaket slik at 6 måneders fristen gjaldt fra den datoen klagesaken var satt opp i 
Miljøutvalget, dvs. 12.05.11.  Fristen for å etterkomme pålegget ble dermed satt til 12.11.11. 

20.05.11 sendte byggesakssjefen brev til tiltakshaver. I brevet skrev byggesakssjefen bl.a. 
ettersom sommeren sto for døren, og en del av de arbeidene som skal utføres er mest 
hensiktsmessig å utføre i sommerhalvåret, ble det anbefalt at arbeidene ble gjennomført 
snarest. En søknad om forlenget frist pga værforholdene på seinhøsten ville ikke 
imøtekommes av byggesakssjefen.

Byggesakssjefen ba om en tilbakemelding når pålegget er gjennomført. En slik 
tilbakemelding er ikke mottatt.

Byggesakssjefen forhåndsvarslet samtidig tvangsmulkt i form av dagbøter på kr 150,- per 
kalender dag dersom pålegget ikke var gjennomført 12.11.11, og fram til pålegget er 
gjennomført. En tvangsmulkt vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32. Et eventuelt 
pålegg som ikke følges opp innen fastsatt frist vil også kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom. Tiltakshaver fikk anledning til å uttale deg til 
varselet om tvangsmulkt innen 20.06.11.

27.11.11 mottok kommunen en e-post fra Husju§ på Løten, der underskriver titulerte seg 
med ”rettshjelper”. Vedkommende utgav seg for å representere tiltakshaver. Det var ikke 
vedlagt fullmakt fra tiltakshaver.

29.11.11 skrev byggesakssjefen tilbake til Husju§ og gjorde oppmerksom på at 
forvaltningsloven krever at den som skal opptre som fullmektig i en forvaltningssak – og ikke 
er advokat – skal vedlegge fullmakt fra dem man representerer. Siden har vi ikke mottatt 
noen dokumenter fra Husju§.

03.04.12 foretok saksbehandler en besiktigelse av bygningen. Det ble tatt noen fotografier 
som er vedlagt saken. Besiktigelsen viste at det ikke er gjennomført tiltak for å etterkomme 
vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ikke kommet noen tilbakemelding på forhåndsvarselet om tvangsmulkt i form av 
dagbøter. Neste steg blir dermed å vedta tvangsmulkten som er varslet.

Vedrørende dagmulktens størrelse
Rådmannen ønsker å påpeke at det ikke skal svare seg å bryte loven eller å spekulere i 
ulovligheter. Når man har økonomisk fordel av en ulovlighet bør dagbot satsen være høy, slik 
at det ikke blir fortjeneste på ulovlige tiltak. Eksempelvis ved utleiebolig bør det settes en 
høyere sum enn i dette tilfellet. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkten tilfaller Eigersund kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksutredningen.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner at vedtaket i Miljøutvalget 26.04.10, sak 049/10, ikke er 
etterkommet. Tiltakshaver gis en ny frist til 01.08.12 med å etterkomme vedtaket i 
Miljøutvalget, sak 049/10.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

170871
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. 
Klagebehandling.

175364
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Frist for å 
etterkomme pålegg. Forhåndsvarsel om tvangsmulkt.

223766 Eigerøy fyr 1.jpg
223767 Eigerøy fyr 2.jpg
223768 Eigerøy fyr 3.jpg

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 05.03.2008 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

2 I 11.03.2008 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4

3 I 16.03.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

4 I 25.03.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

5 I 17.04.2008 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4 - Anders Hovland

6 I 08.07.2008 Glenn Nordskag
Redegjørelse for bruk av bygning gnr. 2, bnr. 19 
Midbrød

7 U 24.10.2008
Anders Hovland; 
Glenn Nordskag

Foreløpig svar - Ombygging og bruksendring av 
bygning, gnr. 2 bnr. 4 - Anders Hovland

9 X 10.01.2009
Jarle Valle; 
Arild Dyrskog Rolfsen

Foto: ulovlig byggearbeid nær Eigerøy fyr

10 I 19.01.2009 Idar Runde Kystvakthytten - Eigerøy fyr - informasjon

11 U 12.02.2009 Glenn Nordskag
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak datert 
20.01.09 - Ombygging og bruksendring av 
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bygning, gnr. 2 bnr. 4 - Anders Hovland

12 I 17.02.2009 Anders Hovland
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4 - Eigerøy Fyr - Miljøutvalgets vedtak 
20.01.09

13 I 12.05.2009 Glenn Nordskag Tetting av øvre etasje

14 I 14.05.2009 Glenn Nordskag
Søknad om tillatelse til ett-trinns 
søknadsbehandling ombygging samt 
bruksendring av hytte ved

15 U 16.06.2009 Glenn Nordskag
Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til
ett-trinns søknadsbehandling for ombygging samt 
bruksendring av hytte ved

16 I 01.09.2009 Glenn Nordskag
Hytte ved Eigerøy fyr, gnr. 2 bnr. 19 - søknad om 
dispensasjon - uttalelse

17 U 13.11.2009

Riksantikvaren; 
Dalane Friluftsråd; 
Eigersund kommune; 
Eigersund kommune; 
Johnny Monsen; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ombygging og bruksendring av bygning, gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - ved Eigerøy fyr.

20 I 01.12.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - ombygging og bruksendring av 
bygning ved Eigerøy fyr, gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19

18 X 03.12.2009 Magne Eikanger
Eiendomsforhold til grunn under bygning v/ 
Eigerøy fyr - gnr. 2 bnr. 19.

19 U 07.12.2009

Riksantikvaren; 
Dalane friluftsråd; 
Eikgersund kommune; 
Eigesund kommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr

21 U 14.01.2010 Kystverket Vest
Vedrørende ombygging og bruksendring av 
bygning gnr. 2 bnr. 4, 16 og 19 - Eigerøy fyr -
Høring.

24 I 23.04.2010 Glenn Nordskag
Svar på uttale fra Rogaland fylkeskommune vedr. 
ombygging og bruksendring av bygning ved 
Eigerøy fyr

25 U 30.04.2010 Glenn Nordskag
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
fasadeendring og bruksendring av bygning

26 I 24.05.2010 Glenn Nordskag
Midlertidig klage på miljøutvalgets vedtak M-
049/10 - avslag på del av søknad om 
fasadeendring gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr

27 U 07.09.2010 Glenn Nordskag
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Midlertidig klage.

29 N 25.04.2011
Saksframlegg - fasadeendring og bruksendring 
bygning gnr. 2 bnr. 4 m.fl.

30 X 25.04.2011 Saksframlegg
31 I 10.05.2011 Glenn Nordskag Trekker klage gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

32 U 20.05.2011 Glenn Nordskag

Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr. Frist for å 
etterkomme pålegg. Forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt.
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33 X 14.06.2011 Fakturagrunnlag gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

34 I 26.10.2011
Rolf Schyberg 
Andreasen

Vedr. ombygging og bruksendring av bygning 
gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr - sak 049/10

35 I 17.11.2011 Husju§ Eigerøy fyr gnr. 2 bnr. 4, 16, 19

36 U 29.11.2011 Husju§
Ombygging og bruksendring av bygning gnr. 2 
bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy fyr.

38 X 03.04.2012
Bilder av bygning gnr. 2 bnr. 4, 16, 19 - Eigerøy 
fyr

Parter i saken:
            
G Anders Hovland MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Glenn Nordskag Motalaveien 11 4370 EGERSUND
Husju§ Kroken, Østre 

Skogsbygd
2340 LØTEN

Knut Jan Kluge Regionantikvar
Kystverket Vest Serviceboks 2 6025 ÅLESUND
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

Eigersund kommune
Miljøavd.
Postboks 580
4379 EGERSUND 10.09.2012

Deres ref.: 08/1273 Saksbehandler: Liv Torhild Welde Flage Saksnr. 10/9145-4
Direkte innvalg: 51 51 67 10 Løpenr. 48317/12

Arkivnr. 142 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.2, BNR.4, 16, 19 - OMBYGGING OG BRUKSENDRING
AV BYGNING - EIGERØY FYR - MERKNADER TIL KLAGE

Viser til ovennevnte sak, der byggesakssjefen ønsker kulturseksjonens merknader til 
innholdet i klage fra tiltakshaver før den fremmes for behandling i Planteknisk utvalg. 
Vi beklager at vår tilbakemelding kommer noe forsinket.

Opprinnelig funksjon av omsøkte bygning var vakthus for okkupasjonsmakten.
Bygningen anses som et krigs(kultur)minne. Bygget er regulert til spesialområde bevaring, 
noe som innebærer at eksteriøret er formelt vernet og skal bevares. At det i tillegg ligger i 
et bygningsmiljø som er fredet etter kulturminneloven (Eigerøy fyr), samt regionalt viktig 
friluftsområde/turistmål, understreker at bygget må forvaltes strengt. Det er derfor 
avgjørende at bygget fremstår som mest mulig autentisk, og ikke som en moderne 
fritidsbolig. 

Ang. vindusutskiftning
I følge vedtak av 6.4.10 skal bygningen tilbakeføres til tidligere utseende.  

Nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og materialbruk fra tidligere 
vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, størrelse og farge, oppdeling 
og materialbruk er i samsvar med originale vinduer. Det samme gjelder for dører som er 
skiftet. Jr. uttalelse fra Rogaland fylkeskommune, datert 01.12.09.

Klager viser til vindusutskiftning i fyret, der det er blitt skiftet til annen størrelse/utforming, 
inndeling og materialbruk (PVC) enn opprinnelig. Han ser ikke begrunnelse/bakgrunn for å 
kreve bytte av vinduer i hans hytte i lys av det som har skjedd på fyrbygningen. 
Fylkeskommunen kjente ikke til vindusutskiftningen/endringen på fyrbygningen, og vet ikke 
når dette er blitt utført. Vindusutskiftningen skulle vært søkt om og behandlet etter 
kulturminneloven. De nye vinduene på fyrbygningen er ikke korrekte, og det er svært 
uheldig og beklagelig at dette har skjedd. Dette er et forhold som fylkeskommunen som 
vernemyndighet må ta opp med Kystverket, og eventuelt kreve retting/tilbakeføring av 
vinduene.

Det at Kystverket har skiftet vinduer til feil utførelse og materialbruk uten å søke om 
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tillatelse/disp. fra kulturminneloven, er imidlertid ikke et argument for at klager skal få 
beholde de vinduene han har skiftet uten tillatelse, og som er vedtatt skal tilbakeføres. Eier 
må forholde seg til vedtaket der det står at vinduene må skiftes og tilbakeføres til slik de 
var før arbeidet ble utført. Det samme gjelder for dører som er skiftet.

Fargevalg
I følge vedtaket av 6.4.2010 skal fargen på bygningen være som tidligere, dvs. blågrå. 

Søker mener at fargevalget, Royal impregnert/brunbeiset (uhøvlet) kledning er av 
opprinnelig karakter, fordi hytta opprinnelig var mørk (brun) i fargen, jfr. svart-hvitt foto. 
Han mener videre at den gråblåfargen som var på bygningen før kledningen ble skiftet, var 
et resultat av vind og sol, og at den opprinnelige blåfargen var intens/selvlysende som 
nypåført. 

Vedlagt eldre svart-hvitt-bilde i dårlig kvalitet viser vakthytta i en mørk farge – noe mørkere 
enn fyrets rødfarge. Det er imidlertid vanskelig å se hvilken farge den har vært. Klager
mener den har vært mørkbrun. Kan dette dokumenteres, og når er bildet tatt?

Hytta ble restaurert på 1970-tallet, og da ble vinduer, kledning og tak skiftet. I følge 
kommunens vedtak skal hytta tilbakeføres til tidligere utseende. 

Vi mener derfor at hytta skal males gråblå, slik som den fremsto før arbeidet ble igangsatt, 
og som kan dokumenteres ved fargefoto, selv om dette er en bleket utgave av en 
selvlysende blåfarge i følge tiltakshaver. Hytta vil på denne måte fremstå som dempet, og 
ikke som et selvlysende fremmedelement. Dette er også i tråd med vedtaket av 6.4.2010.
I følge fargefoto har vinduer, vindusomramming, hjørnebord etc. vært malt i brun/grå farge. 

Bygningen har aldri tidligere hatt Royal impregnert uhøvlet kledning. Bygningen har mest 
sannsynlig hatt høvlet kledning, og fasadene bør derfor pusses for å få en glattere 
overflate før den males i riktig, dokumentert farge. 

For øvrig må det kreves fotodokumentasjon av tidligere rekkverk på tak, før eventuell 
gjenoppføring av dette, jf. pkt. 4 i vedtak av 6.4.2010. 

Tilbakeføringsarbeidet bør utføres i samråd med regionantikvaren.

Med hilsen
 Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Kopi: Regionantikvaren
Fylkesmannen i Rogaland
Kystverket Vest

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.Side 378 av 630
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Roald Eie

16.11.2012

Deres ref.: Saksbehandler: Liv Torhild Welde Flage Saksnr. 10/9145-7
Direkte innvalg: 51 51 67 10 Løpenr. 65236/12

Arkivnr. 142 &18

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 2, BNR. 4, 16, 19 - FASADEENDRING
OG BRUKSENDRING - EIGERØY FYR - SVAR PÅ FORESPØRSEL

Viser til forespørsel fra politiker Roald Eie i forbindelse med klagebehandling av
ovennevnte sak. Planteknisk utvalg i Eigersund kommune har fattet vedtak den 
15.05.2012 om ilegging av tvangsmulkt for å få etterkommet Miljøutvalgets vedtak av 
26.04.2012 om tilbakeføring av fasader på bygning ved Eigerøy fyr.
Roald Eie ønsker å komme tiltakshaver i møte i klagebehandlingen, med forslag om 
aksept for noen av de utførte tiltakene, og ønsker fylkeskommunens vurdering av 
forslaget. 

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har blitt bedt om å komme med en kommentar til 
klagen tidligere. Vi viser til vårt brev datert 10.09.2012 i sin helhet. Vi viser også til brev fra 
fylkeskommunen, datert 01.12.2009, i forbindelse med behandling av søknad.

Det tiltakshaver har bedt om å få aksept for og som Roald Eie foreslår er følgende:

1. Beholde uhøvlet kledning, i stedet for høvlet kledning, slik at malingen kan bli 
hengende på i det værutsatte miljøet.

2. Beholde vinduer og dører, som i følge tiltakshaver/Eie "i hovedsak er identiske 
hva utseende gjelder", i PVC, da dette er et mer værbestandig materiale. 
(Pr. telefon fikk vi forståelsen av at tiltakshaver ville skifte ut de to store vinduene 
som er satt inn på fasade mot vest med vinduer i tilsvarende størrelse, utforming og 
materialbruk som de andre vinduene som er satt inn). 

3. Beholde den mørke fargen som den nå er malt med, men som allerede er begynt 
å falme på grunn av vær og vind.

Det er ikke presisert i vedtaket fra kommunen eksakt hvilket tidspunkt fasadene skal 
tilbakeføres til, bare at bygningen skal tilbakeføres til tidligere utseende. Det går videre 
frem av vedtaket at "nye vinduer som avviker i form, størrelse, farge, oppdeling og 
materialbruk fra tidligere vinduer, må skiftes ut med vinduer, inkl. rammer, som i form, 
størrelse, farge, oppdeling og materialbruk er i samsvar med originale vinduer(…)".  
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Vi har fått tilsendt flere fotos fra Eie som viser det aktuelle bygget. Ett er fra 1981, et annet 
er fra 1998 (fredningstidspunkt for fyret), og et tredje er datert 2005. 
Det fotoet som Eie legger til grunn i saken og som han mener skal "danne mal" for 
tilbakeføring av fasadene, er fra 1998. I en e-postutveksling mellom Eie og 
byggesakssjefen i Eigersund kommune, sier byggesakssjefen imidlertid at bildet også må 
bekreftes av fylkeskommunen.

Det er avgjørende å fastslå hvilket tidspunkt bygget skal føres tilbake til. Det beste vil være 
at tilbakeføringstidspunktet kan dokumenteres ved foto. Siden det ble foretatt 
restaureringsarbeider på bygget på 1970-tallet, der bl.a. vinduer, kledning og tak skal ha 
blitt skiftet, mener fylkesrådmannen at dette er et naturlig tilbakeføringstidspunkt. D.v.s. at 
de eldste fotoene som viser vindusutforming, fargevalg etc. etter at dette 
restaureringsarbeidet ble foretatt på 1970-tallet, bør danne mal for tilbakeføring av 
fasader. Det eldste fotoet som vi kjenner til av bygget etter 1970, er fra 1981. Et annet 
alternativ kunne være å føre bygget tilbake til slik det så ut da det fungerte som vaktpost 
for okkupasjonsmakten, d.v.s. opprinnelig utseende, jfr. reguleringsbestemmelsene, men 
da bør dette kunne dokumenteres ved foto e.l. Det blir uansett uheldig/ukorrekt å føre 
fasadene med vinduer og dører tilbake til et dokumentert tidspunkt, fargevalg til et annet 
dokumentert tidspunkt, og detaljer som rekkverk etc. til et tredje dokumentert tidspunkt. 

I følge vedtaket "…[må] evt. nytt rekkverk oppføres med samme form, størrelse og 
materialvalg som det originale rekkverket." Vi har presisert i vårt brev datert 10.09.2012 at 
dette må dokumenteres ved foto. På fremlagte fotos fra 1981 og fremover vises ikke 
rekkverk på tak. En fotokopi av et postkort fra ca. 1960 som inngikk i søknaden, antyder 
imidlertid at det har vært rekkverk på tak. Det vil følgelig avhenge av hvilket 
tilbakeføringstidspunkt som velges, om rekkverket bør føres opp igjen eller ikke.

Fylkesrådmannen vurdering av forslag
Rogaland fylkeskommune slutter seg til Miljøutvalgets vedtak av 26.04.2010. I dette 
framgår det at samtlige vinduer og dører som er satt inn, og som ikke er i samsvar med de 
originale, må skiftes ut. Det går også klart frem av vedtaket at fargevalget skal være 
gråblå. Vi kan ikke se noen grunn til at en skal fire på disse kravene nå, jfr. brev datert 
10.09.2012. 

Det eneste foreslåtte punktet vi under tvil kan komme tiltakshaver i møte på, er at 
eksisterende uhøvlet kledning kan beholdes. Dette fordi tiltakshaver mener at det er 
vanskelig å få maling til å sitte fast på glatt kledning på dette svært værutsatte stedet. Vi 
har tidligere uttalt at den ru kledningen bør pusses slik at den får en glattere overflate, mer 
lik høvlet kledning. 

I klagebehandlingen bør Eigersund kommune fastsette et gitt tilbakeføringstidspunkt 
dokumentert ved foto, som tiltakshaver kan bruke som "mal" for tilbakeføring av fasader 
etc. Fylkesrådmannen vil anbefale at fotoet fra 1981, som viser at også den øverste 
etasjen har hatt liggende kledning og vinduer med sprosseinndeling, legges til grunn.

Med hilsen
 Kulturseksjonen
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John Gunnar Johnsen
kultursjef

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Kopi: Glenn Nordskag
Eigersund kommune, byggesak
Jarle Valle, byggesakssjef
Regionantikvaren

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Side 382 av 630



Side 383 av 630



Side 384 av 630



Side 385 av 630



Side 386 av 630



Side 387 av 630



Side 388 av 630



Side 389 av 630



Side 390 av 630



Side 391 av 630



Side 392 av 630



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-13/1512, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/2098
Journalpostløpenr.:
13/2189

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
047/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Fasadeskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-Sport,  Nytorget 6. Søknad 
om tillatelse til tiltak.
  

Sammendrag:
Etter at det fra kommunes side ble orientert om at skilt og reklame for G-sport ikke var 
omsøkt, er det nå kommet inn søknad om tillatelse til å beholde skiltet over inngangsdøra 
samt til et nytt skilt på fasaden mot nordvest. Det er ikke søkt om tillatelse til å beholde de 
reklameplakatene som er plassert i vinduene i 2. etasje på fasaden mot nordøst. 

Byggesakssjefen anbefaler at det gis tillatelse til å beholde det eksisterende skiltet, samt til å 
sette opp et skilt på fasaden mot nordvest. Det anbefales samtidig at det blir gitt 
forhåndsvarsel om pålegg om å fjerne de reklameplakatene som er plassert i vinduene i 2. 
etasje.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å sette opp 2 reklameskilt for 
G-sport på Nytorget 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at det gis tillatelse til disse 
skiltene. 

Planteknisk utvalg er av den oppfatning at de reklameplakatene som er plassert i 
vindusrekken i 2. etasje på fasaden mot nordøst er skjemmende. Det forhåndsvarsels et 
pålegg om at disse reklameplakatene skal fjernes seinest 1 måned etter at endelig vedtak i 
saken foreligger. Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta et slikt pålegg etter at 
merknadsfristen er ute og eventuelle merknader er vurdert. Det orienteres samtidig om at det 
er tillatt å søke om å beholde disse reklameplakatene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 29-1, 29-2 og 30-3, og 
forvaltningslovens § 16.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Planteknisk utvalg behandlet i sak 126/12 den 28.08.12 en søknad fra Egersund 
Investeringsselskap AS om oppsetting av skilt på den samme bygningen. Planteknisk utvalg 
fattet vedtak om å avslå søknaden ettersom skiltene ville virke dominerende. Avslaget er ikke 
påklaget.

I sammendraget på ovennevnte sak står det bl.a.: ”I dag så er det oppført reklameskilt for G-
sport på bygningens fasade (vinduer 2. etasje). Det er ikke mottatt søknad for disse skiltene 
og en vil følge opp forholdene i en egen sak.”

30.10.12 tilskrev byggesakssjefen G-sport. I brevet fremkommer det blant annet at det er 
avdekket at det ikke foreligger godkjenning for skiltrekke / reklameskilt på bygningens 
fasade, samt at oppføring av skilt er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1
første ledd bokstav i. Det kreves at det sendes inn søknad innen 19.11.12. I brevet er det 
også orientert om gebyrregulativet for dispensasjoner.

08.11.12 søkte AS Sporty om ”dispensasjon for det monterte inngangsskiltet over inngangen 
til AS Sporty sine lokaler i Nytorget 6 samt dispensasjon til montering av nytt reklameskilt på 
veggen over Nille nord / vest på Arenessmauet.”

I søknaden skriver de blant annet at de beklager at det ikke er søkt om montering av dette 
tidligere. Årsaken til dette er at ved flyttingen fra Storgaten til Nytorget, var det engasjert en 
byggeleder fra Gresvig som skulle ta seg av alt det praktiske omkring flyttingen. I hele tiden 
fra flyttingen har de vært i god tro på at reklameskiltet var montert i tråd med de lover og 
regler som gjaldt. 

Vedlagt søknaden er skjemaet ”Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett” fylt ut. 
Søknaden er også vedlagt et foto med tilhørende skisse som viser skiltet som er montert 
over inngangsdøren, med mål, samt en fotomontasje som viser omsøkt skilt på veggen over 
Nille.

05.12.12 skrev daværende saksbehandler følgende merknad i saksbehandlingssystemet: 
Samtale med daglig leder Dag Thore Valand / tiltakshaver ca kl 14.30 i dag. [Jeg] Informerte 
om at saken også gjaldt reklameskilt / klister i vinduer i 2 etg. Ble informert om at G-sport tok 
i bruk lokalene i mars / april 2009 og at de nødvendige nabovarsler var på vei. 

Det er ikke søkt om tillatelse til de reklameplakatene som dekker en rekke vinduer i 2. etasje.

Gjeldene plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 12.10.09. 
Omsøkt areal er i planen regulert til kombinerte formål – bolig / forretning / kontor. Området er 
ikke regulert til spesialområde bevaring og således ikke avhengig av uttale fra antikvarisk 
myndighet. 

Aktuell bestemmelse fra kommuneplanen. 

§ 1.12 Fasader, skilt og reklame jfr. Pbl § 11-9 nr. 5 

- Skilt – og reklameinneretninger og liknende må ikke settes opp uten søknad og 
tillatelse, jf. Pbl § 30-3. 

- Det skal være samsvar mellom skilt / reklame og virksomheten i bygningen. I 
utgangspunktet tillates maksimum ett skilt pr. bygning / virksomhet. Store reklamer og 
henvisningsskilt uten tilknytning til bygningen de er plassert på er ikke tillatt. 
Skjemmende belysning, farger og utførelser er ikke tillatt. 
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- Langs innfartsveiene er det ikke tillatt med klistreplakater på vegger, gjerder eller på 
frittstående stativer. Reklametransparenter over gate eller vei tillates ikke, men kan 
tillates i tilknytning til festivaler, større kulturarrangement og lignende og skal 
godkjennes av kommunen. 

- Skilt, markiser og andre innretninger ut over fortau og annen offentlig grunn må ikke 
hindre ferdselen eller være til fare for omgivelsene. Fri høyde under uthengsskilt må 
være minst 2,5 meter, og fremspringet kan maksimalt være 0,8 meter, men aldri 
lenger enn at det mellom ytre kant av skiltet og fortauskant blir en avstand på minst 
0,7 meter. 

Aktuelle bestemmelser fra Plan- og bygningsloven

§ 29-1. Utforming av tiltak

       Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god 
arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av 
denne lov. 

§ 29-2. Visuelle kvaliteter

       Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering. 

§ 30-3. Skilt- og reklameinnretninger

       Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i 
forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. 

       Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller 
inntil videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller 
endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i 
første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg 
fra kommunen. 

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og 
reklameinnretninger. 

Saksbehandlers vurderinger:
På denne bygningen er det ikke behov for dispensasjon for de omsøkte tiltakene, selv om 
det i kommuneplanbestemmelsene fremkommer at det i utgangspunktet kun tillates ett skilt 
per bygning / virksomhet. Grunnen til at det søkes om dispensasjon er trolig at det i brevet 
fra kommunen 30.10.12 er redegjort for gebyrregulativet for dispensasjoner.

Omsøkte skilt skal fungere som henvisningsskilt til foretakene i bygningen. Ettersom 
bygningen har kombinerte formål med bolig, forretning, kontor har en forståelse for at det er 
nødvendig med flere henvisningsskilt. Saken legges frem for politisk behandling da det dreier 
seg om et sentralt område som vil påvirke opplevelsen av sentrumsområdet. 

Definisjon av skilttype
Skiltets funksjon er å informere om virksomhetens lokalisering og er plassert i tilknytning til 
virksomheten. 

Vedrørende utforming av skiltene
Skiltenes utforming synes tilpasset bygningens fasader. 
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Nærhet til trehusbebyggelse og næringsvirksomhet. 
Den bevaringsverdige trehusbebyggelsen har begrensninger hva gjelder utforming og plassering 
av skilt og reklameenheter i reguleringsplanens bestemmelser. Omsøkte skilt skal oppføres på en 
bygning som i reguleringsplanen er definert med formål kombinerte områder – bolig / forretning /
kontor. Søknad om oppføring av skilt anses som i tråd med dette formålet. 

Nabomerknad 
Det er sendt ut nabovarsler, men det er ikke kommet inn merknader fra naboer.

Konklusjon
En viser til ovennevnte og finner at det kan gis tillatelse til montering av omsøkte skilt.

Forhåndsvarsel om pålegg om fjerning av reklameplakater i vinduer i 2. etasje.
De reklameplakatene som er plassert i vindusrekken i 2. etasje er etter byggesakssjefens 
syn skjemmende på det visuelle bildet av bygningen og omgivelsene. Byggesakssjefen 
anbefaler at det gis forhåndsvarsel om at disse reklameplakatene må fjernes seinest innen 1 
måned etter at endelig vedtak i saken foreligger. I samme brev må det nevnes at det er mulig 
å søke om tillatelse til å beholde disse reklameplakatene. Byggesakssjefen bør få fullmakt til 
å utferdige et pålegg når uttalefristen er ute og eventuelle merknader er vurdert. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å sette opp 2 reklameskilt for 
G-sport på Nytorget 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden avslås. 
Begrunnelsen for dette er at skiltenes størrelse og utforming virker skjemmende på 
bygningen / området. 

Planteknisk utvalg er av den oppfatning at de reklameplakatene som er plassert i 
vindusrekken i 2. etasje på fasaden mot nordøst er skjemmende. Det forhåndsvarsels et 
pålegg om at disse reklameplakatene skal fjernes seinest 1 måned etter at endelig vedtak i 
saken foreligger. Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta et slikt pålegg etter at 
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merknadsfristen er ute og eventuelle merknader er vurdert. Det orienteres samtidig om at det 
er tillatt å søke om å beholde disse reklameplakatene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 29-1, 29-2 og 30-3, og 
forvaltningslovens § 16.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

255197
Søknad om tillatelse om tiltak uten ansvarsrett oppføring fasadeskilt/reklameskilt 
gnr.13 bnr. 1512

255198 Kart og bilder

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 30.10.2012 G-sport AS
Fasadeskilt/reklameskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-
Sport,  Nytorget 6

2 I 08.11.2012 AS Sporty
Søknad om tillatelse om tiltak uten ansvarsrett 
oppføring fasadeskilt/reklameskilt gnr.13 bnr. 
1512

3 I 19.11.2012 G-sport AS
Gjenpart av nabovarsel, fasadeskilt gnr. 13 bnr. 
1512 - G-Sport, Nytorget 6

Parter i saken:
            
TIL AS Sporty Nytorget 6 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-13/2344, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
11/2311
Journalpostløpenr.:
13/2219

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
048/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Naust gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore Dversnes, 
Lyngtangen 10A. Søknad om tilkobling av vann og avløp.
  

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i naust på gnr. 13, bnr. 2344, 
Lyngtangen. Det er tidligere gitt slik tillatelse i 2 naust i nærheten av angjeldende bygning. 
Det anbefales at søknaden innvilges.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2344, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges.

Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje på 
ledningene og ikke inn på eksisterende kummer.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1.

Partene har klagerett på vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
27.12.11 søkte Sig. Halvorsen AS på vegne av Tore og Lene Dversnes om tillatelse til å 
legges stikkledninger og innvendig sanitæranlegg på gnr. 13, bnr. 2344, Lyngtangen 10A. Et 
vedlagt situasjonskart viser en 32 med mer PE vannledning og en 40 med mer og 50 med 
mer PE pumpeledning for avløpsvann.

Det er flere tilsvarende bygninger i området på sørøstsiden av Lyngtangen:

Gnr / bnr. Eier Tillatelse til Merknad
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vann og avløp?
13/641 Gajhede
13/2057 Kvamsø
13/657 Hafsø Ja Administrativt 27.02.03.
13/2331 Rogstad
13/820 Myklebust Ja Bekreftet av PTU 114/12, 28.08.12
13/2050 Knutsen

For dette området gjelder Reguleringsplan for Hestens Øst – Lyngtangen, vedtatt av 
Kommunestyret 08.02.99. Både bnr. 2344 og de andre ovennevnte eiendommene ligger i 
område regulert til byggeområde – naust. Ifølge reguleringsbestemmelsene er det ikke noe 
forbud mot å legge inn vann og avløp i naustene, men det er ikke tillatt å innrede rom til 
bolig- eller fritidsformål.

Søknaden har vært forelagt vann- og avløpssjefen som i en tilbakemlding av 29.01.13 skriver 
at:
Vann og avløp har ingen vesentlig anmerkninger til søknad om tilkobling til offentlig vann- og 
avløpsnett. Vi henviser til Eigersund kommune sine VA-normer som ligger tilgjengelig på 
www.va-norm.no og som er vedlagt. Påkobling og anboring skal skje på ledningene og ikke 
inn på eks. kummer.

Saksbehandlers vurderinger:
Ut fra blant annet likebehandlingsprinsippet må søknaden om tillatelse til å legge inn vann og 
avløp i dette naustet innvilges. Når det etableres pumpe i bygningen vil man være sikret at 
alt avløpsvann blir overført til det kommunale avløpsnettet og videre til renseanlegget.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Tillatelse til tiltaket vil gi tilkoblingsavgift for vann og avløp samt årlige avgifter for det samme.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2344, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden avslås 
med følgende begrunnelse:
1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1.

Partene har klagerett på vedtaket.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
207346 Søknad om ansvarsrett gnr. 13 bnr. 2344 - Lyngtangen 10 A
207348 Situasjonskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 12.10.2011 Lene og Tore Dversnes
Naust/båthus gnr. 13 bnr. 2344 - Lyngtangen 10 
A. Innkalling til tilsyn.

2 U 11.11.2011 Tore og Lene Dversnes
Naust/båthus gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore 
Dversnes, Lyngtangen 10A.

4 I 27.11.2011 Sig. Halvorsen AS
Søknad om ansvarsrett gnr. 13 bnr. 2344 -
Lyngtangen 10 A

3 I 27.12.2011 Tore og Lene Dversnes
Søknad om endring av gitt tillatelse gnr. 13 bnr. 
2344

5 U 06.12.2012 Tore og Lene Dversnes
Naust/båthus gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore 
Dversnes, Lyngtangen 10A. Tillatelse til endring 
av trapp.

Parter i saken:
            

Sig. Halvorsen AS Postboks 1011 4391 Sandnes
TIL Tore og Lene Dversnes Lyngtangen 10a 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L62
Arkivsaksnr.:
12/32
Journalpostløpenr.:
13/2256

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
049/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Sanitærinstallasjoner naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen  3
  

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i naust på gnr. 13, bnr. 2050, 
Lyngtangen. Det er tidligere gitt slik tillatelse i 2 naust i nærheten av angjeldende bygning. 
Det anbefales at søknaden innvilges.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2050, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden 
innvilges.

Det henvises til Eigersund kommune sine VA-normer. Påkobling og anboring skal skje på 
ledningene og ikke inn på eksisterende kummer.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1.

Partene har klagerett på vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen når det gjelder denne søknaden. Selve byggesaken har vært behandlet av 
Miljøutvalget / Planteknisk utvalg.

Andre opplysninger / fakta i saken:
18.10.11 søkte Tollefsen & Egebakken AS på vegne av Odd Roger Knutsen om tillatelse til å 
legges stikkledninger og innvendig sanitæranlegg på gnr. 13, bnr. 2050.

Det er flere tilsvarende bygninger i området på sørøstsiden av Lyngtangen:

Gnr / bnr. Eier Tillatelse til 
vann og avløp?

Merknad

13/641 Gajhede
13/2057 Kvamsø
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13/657 Hafsø Ja Administrativt 27.02.03.
13/2331 Rogstad
13/820 Myklebust Ja Bekreftet av PTU 114/12, 28.08.12
13/2344 Dversnes

For dette området gjelder Reguleringsplan for Hestens Øst – Lyngtangen, vedtatt av 
Kommunestyret 08.02.99. Både bnr. 2050 og de ovennevnte eiendommene ligger i område 
regulert til byggeområde – naust. Ifølge reguleringsbestemmelsene er det ikke noe forbud 
mot å legge inn vann og avløp i naustene, men det er ikke tillatt å innrede rom til bolig- eller 
fritidsformål.

Søknaden har vært forelagt vann- og avløpssjefen som i en tilbakemlding av 29.01.13 skriver 
at:
Vann og avløp har ingen vesentlig anmerkninger til søknad om tilkobling til offentlig vann- og 
avløpsnett. Vi henviser til Eigersund kommune sine VA-normer som ligger tilgjengelig på 
www.va-norm.no og som er vedlagt. Påkobling og anboring skal skje på ledningene og ikke 
inn på eks. kummer.

Saksbehandlers vurderinger:
Ut fra blant annet likebehandlingsprinsippet må søknaden om tillatelse til å legge inn vann og 
avløp i dette naustet innvilges. Når det etableres pumpe i bygningen vil man være sikret at 
alt avløpsvann blir overført til det kommunale avløpsnettet og videre til renseanlegget.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Tillatelse til tiltaket vil gi tilkoblingsavgift for vann og avløp samt årlige avgifter for det samme.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å legge inn sanitæranlegg i 
naust på gnr. 13, bnr. 2050, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden avslås 
med følgende begrunnelse:
1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1.

Partene har klagerett på vedtaket.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
198493 Søknad om tillatelse til tiltak, sanitæranlegg i sjøbod gnr. 13 bnr. 2050
198496 Situasjonskart
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Søknad om tillatelse til tiltak, sanitæranlegg i 
sjøbod gnr. 13 bnr. 2050

3 X 29.01.2013 Magne Eikanger
Søknader om tilknytning til vann og avløp - ingen 
merknader

Parter i saken:
            

Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND
Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  13.02.2013
Arkiv: :GBR-5/199, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2217
Journalpostløpenr.:
13/4673

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
050/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 
- Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen
  

Sammendrag:
Astri og Tore B. Helvig søker den 20.02.12 om dispensasjon for innglassing av eksisterende 
uteplass/ tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199. Den 01.06.12 mottar 
kommunen søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på den samme eiendommen. 
Den aktuelle eiendommen inngår i reguleringsplan for Øvre Maurholden. Planen har ingen 
bestemmelser om utnyttelsesgrad eller BYA. Kommuneplanen viser området som HF-
område og etter kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². 

Bygningen ble godkjent i 2005 med et bebygd areal på ca 95 m². Omsøkt tiltak (tilbygg og 
innglassing av uteplass) medfører at fritidsboligen får et nytt bebygd areal på ca.105 m². 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknadene og det foreligger ikke merknader. 

Saken ble lagt frem for politisk behandling den 05.02.13 og sendt tilbake til administrasjonen 
for redegjørelse over uklare forhold (opplysninger i søknad og e-postkorrespondanse). 
Redegjørelse er lagt ved saksfremlegget. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom utvalget 
anbefaler dispensasjon blir saken sendt til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen. Kommuneplanen viser området som HF- område og etter 
kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanen for 
Egersund § 2.12.2.

05.02.2013 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-027/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av kommunestyret 25.11.96 
og reviderte bestemmelser datert 08.09.09. 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 vist som HF.  

Aktuell kommuneplanbestemmelse § 2.12.2- Fritidsboligbebyggelse HF, jfr. § 11.7 nr. 1: 
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen 
fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende 
bebyggelse, Øvre grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 
5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20m². Nærmere bestemmelser 
skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan. 

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, 

Side 415 av 630



3

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 søknad datert 20.02.12 begrunnet innglassing av uteplass med følgende: 

Søker har i søknad skriv datert 30.05.12 begrunnet søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med følgende: 
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningslovens § 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. 

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. 

Den gjeldende bestemmelsen i kommuneplanbestemmelsen kom inn i 2007. Det kan 
innenfor planområdet derfor være gitt tillatelser til fritidsboliger over 75m² tidligere, da det 
fremgikk av kommuneplanbestemmelse § 1.11 at ”øvre grense for grunnflate bør ikke 
overstige 75m²” til forskjell fra nåværende bestemmelse om at øvre grense for BYA ”skal” 
ikke overstige 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 bestemmelsen 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 
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kommuneplanen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser, I tillegg 
er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgende en dispensasjon 
kan ha for andre fritidsboliger i planen. 

Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg ikke gir dispensasjon fra kommuneplanens. 
Søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for tilbygg og innglassing av 
uteområdet til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199 må sees i en større sammenheng 
og løses gjennom en eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i dette tiltaket. 

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 Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg og innglassing av uteområde til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199. og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen § 2.12.12 om maksimalt tillatt bebygd areal på 
75m² blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi …

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:




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

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

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

262985
Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. 
Helvig, Øvre Maurholen

267218
Avklaring på spørsmål -Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring 
av 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen

232995 E-post av 30.04.12
217262 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

217263
Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

217265 Fasadetegninger
217266 Plantegninger
232989 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199
232990 Informasjon om tiltaket
232994 Kartutsnitt
232992 Plantegning
232993 Fasadetegning
263211 Bestemmelser til reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263210 Reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263217 Utsnitt av kommuneplanens arealdel.pdf
263218 Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2011 Astri og Tore B. Helvig
Informasjon om terasse/uteplass ved hytte gnr 5 
bnr. 199

2 U 18.01.2012 Astri og Tore B. Helvig
Vedrørende terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

3 I 16.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på 
hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

4 U 28.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

6 I 30.05.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
soverom gnr. 5 bnr. 199

7 U 18.06.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199 -
DISPENSASJON

            
SØK Astri og Tore B. Helvig Ryggveien 6 4070 RANDABERG
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.01.2013
Arkiv: :GBR-5/199, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2217
Journalpostløpenr.:
13/1884

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
027/13 Planteknisk utvalg 05.02.2013

Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen
  

Sammendrag:
Astri og Tore B. Helvig søker den 20.02.12 om dispensasjon for innglassing av eksisterende 
uteplass/ tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199. Den 01.06.12 mottar 
kommunen søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på den samme eiendommen. 
Den aktuelle eiendommen inngår i reguleringsplan for Øvre Maurholden. Planen har ingen 
bestemmelser om utnyttelsesgrad eller BYA. Kommuneplanen viser området som HF-
område og etter kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². 

Bygningen ble godkjent i 2005 med et bebygd areal på ca 95 m². Omsøkt tiltak (tilbygg og 
innglassing av uteplass) medfører at fritidsboligen får et nytt bebygd areal på ca.105 m². 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknadene og det foreligger ikke merknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom utvalget 
anbefaler dispensasjon blir saken sendt til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.01.2013:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon fra 
kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199, og finner at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
bestemmelsen. Kommuneplanen viser området som HF- område og etter 
kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². Dispensasjon kan derfor ikke gis. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og kommuneplanen for 
Egersund § 2.12.2.

05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
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Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-027/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av kommunestyret 25.11.96 
og reviderte bestemmelser datert 08.09.09. 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 vist som HF. 

Aktuell kommuneplanbestemmelse § 2.12.2- Fritidsboligbebyggelse HF, jfr. § 11.7 nr. 1: 
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen 
fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende 
bebyggelse, Øvre grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 
5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20m². Nærmere bestemmelser 
skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan. 

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 søknad datert 20.02.12 begrunnet innglassing av uteplass med følgende: 
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Søker har i søknad skriv datert 30.05.12 begrunnet søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med følgende: 

Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningslovens § 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. 
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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. 

Den gjeldende bestemmelsen i kommuneplanbestemmelsen kom inn i 2007. Det kan 
innenfor planområdet derfor være gitt tillatelser til fritidsboliger over 75m² tidligere, da det 
fremgikk av kommuneplanbestemmelse § 1.11 at ”øvre grense for grunnflate bør ikke 
overstige 75m²” til forskjell fra nåværende bestemmelse om at øvre grense for BYA ”skal” 
ikke overstige 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 bestemmelsen 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 kommuneplanen 
er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser, I tillegg er det lagt særlig 
vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgende en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen. 

Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg ikke gir dispensasjon fra kommuneplanens. 
Søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for tilbygg og innglassing av 
uteområdet til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199 må sees i en større sammenheng 
og løses gjennom en eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i dette tiltaket. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune. 

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg og innglassing av uteområde til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199. og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen § 2.12.12 om maksimalt tillatt bebygd areal på 
75m² blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi …

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:




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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
217262 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på hytte med glass gnr. 5 bnr. 199
217263 Informasjon omterasse/uteplass ved hytte
217265 Fasadetegninger
217266 Plantegninger
232989 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199
232990 Informasjon om tiltaket
232994 Kartutsnitt
232992 Plantegning
232993 Fasadetegning
263211 Bestemmelser til reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263210 Reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263217 Utsnitt av kommuneplanens arealdel.pdf
263218 Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel.pdf

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

1 I 27.10.2011 Astri og Tore B. Helvig
Informasjon om terasse/uteplass ved hytte gnr 5 
bnr. 199

2 U 18.01.2012 Astri og Tore B. Helvig
Vedrørende terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

3 I 16.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på 
hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

4 U 28.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

6 I 30.05.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
soverom gnr. 5 bnr. 199

7 U 18.06.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199 -
DISPENSASJON

Parter i saken:
            
SØK Astri og Tore B. Helvig Ryggveien 6 4070 RANDABERG
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Avklaring på spørsmål -Politisk behandling av søknad om dispensasjon for 
oppføring av 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

Vår ref.: 13/4347 / 11/2217 / GBR-5/199, FA-L42 Dato: 08.02.2013

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Telefon: 51 46 83 18

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

I møtet til Planteknisk utvalg den 05.02.13 ble det stilt spørsmål til oppgitte mål i 
søknadskjema som var vedlagt saksfremlegget. 

En gjør oppmerksom på at det først ble mottatt søknad om innglassing av uterom datert den 
16.02.12. Det ble i ettertid mottatt søknad om tilbygg til fritidsbolig i søknad datert 30.05.12.
Sakene ble slått sammen til en sak som har blitt lagt frem for politisk behandling. 

 I den første søknaden er det oppgitt bruksarealet til den eksisterende bygningen på 
85.1 m². Det omsøkte tiltak medfører en økning på ca. 12.6m² og fritidsboligen får i 
følge søknaden et totalt bruksareal på ca. 97.6m². 

 I den andre søknaden har tiltakshaver videreført de 97.6m² som ble totalsummen i 
den første søknaden og lagt til arealet for tilbygget (soverommet) på ca. 12.6 m². 
Fritidsboligen får et samlet bruksareal på ca.110,2 m² i følge søknaden. 

Tallene som er oppgitt i søknadsskjemaene tar utgangspunkt i bruksarealet til bygningen 
(BRA), men det er bebygd areal som skal legges til grunn for vurdering av dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 2.12.2 (øvre grense for BYA skal ikke overstige 75m²). Det ble 
derfor foretatt en kontrollberegning av bebygd areal (BYA) etter gjeldende måleregler. 

Det er i saksfremlegget henvist til byggetillatelsen av fritidsboligen fra 2005 hvor fritidsboligen
ble godkjent med et bebygd areal på ca 95m². De oppgitte 95 m² i søknad av 2005 stemmer 
ikke med tegningsgrunnlaget som også ble godkjent i 2005. Kontrollberegning av disse 
godkjente tegningene viser et bebygd areal på ca. 87m². 

Når de korrekte tallene legges til grunn for vurdering av søknad(ene) får en følgende resultat: 
 En eventuell tillatelse til kun innglassing av uteromet gir et bebygd areal for på ca. 

92m²
 En eventuell tillatelse til kun tilbygg (soverom) gir et bebygd areal på ca.100m²
 Tillatelse til begge tiltakene gir et samlet bebygd areal på ca. 105m².

Det ble også bedt om å få innsyn i e-postkorrespondansen som det henvises til i 
vedleggsoversikten på søknadsskjemaet som er datert 16.02.12. Dette er nå lagt ved 
saksfremlegget. 

Med vennlig hilsen

Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
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Kommuneplan for Kystdel (utsnitt) 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-27/12, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/877
Journalpostløpenr.:
12/25796

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
051/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Krav om påkobling til felles rensealegg for fritidsbolig på 
eiendom gnr. 27 bnr. 12 - Arild Sæstad Refsland, Grødem
  

Sammendrag:
Miljøutvalget fattet i møte den 09.12.08 som sak M-209/08 et vedtak som ga Arild Sæstad 
Refsland mulighet til å etablere et privat minirenseanlegg til fritidsboligen sin på eiendommen 
gnr. 27 bnr. 12 på Grødem i Halsen Hyttefelt. Miljøutvalget stilte vilkår om at dersom det i 
fremtiden kom en ny hytte på de tilstøtende eiendommene, var tiltakshaver forpliktet til å 
knytte seg til et felles avløpssystem som da skulle opparbeides/anlegges. 

I løpet av 2010 ble det gjennomført en reguleringsendring av reguleringsplanen for området. 
3 nye fritidsboliger ble lagt til i reguleringsplankartet og i planbestemmelsene ble det åpnet 
for etablering av et felles renseanlegg dimensjonert for de 5 fritidsboligene i området.

Det er nå etablert et felles renseanlegg for utslipp av svartvann som er dimensjonert for flere 
fritidsboliger (5stk). Tiltakhaver for dette nye anlegget, Johannes Hvidsten, har i brev til 
kommunen datert 05.08.12 bedt om avklaring på hvordan kommunen vil effektuere vedtaket 
fattet i Miljøutvalget den 09.12.08 som sak M-209/08. Hvidsten ønsker å fordele kostnadene 
for det felles renseanlegget som er etablert. 

Arild Sæstad Refsland har i skriv datert 16.11.12 gjort oppmerksom på at han ikke ønsker å 
koble seg til det nye fellesanlegget da han allerede har etablert et renseanlegg på sin 
eiendom for gråvann. Som særlig grunn oppgir han at han ikke ønsker å etablere vannklosett 
i fritidsboligen. Administrasjonen har avholdt et møte med Arild Sæstad Refsland her den 
02.11.12, hvor det ble opplyst han ikke har vannklosett og ikke ønsker å etablere vannklosett 
i fritidsboligen. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert skriv datert 02.11.12 fra Arild Sæstad Refsland, skriv 
datert 15.08.12 fra Johannes Hvidsten, miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 og sakens øvrige 
dokumenter, og finner at Arild Sæstad Refsland må koble seg til det nye felles renseanlegget 
innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken er fattet. Planteknisk utvalg varsler om bruk av 
tvangsmulkt etter forurensningslovens § 73, dersom tiltaket ikke er gjennomført innen 8 uker
etter at det er fattet endelig vedtak i saken. 
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Miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 vil følges opp ved at det varsles om tvangsmulkt og stilles 
krav om at Arild Sæstad Refsland må koble i fra og tømme eksisterende minirenseanlegg i 
løpet av 8 uker etter at det er fattet endelig vedtak i saken. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
09.12.2008 Miljøutvalget
Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
----0----
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det i
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge.
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt av
kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen.
Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og gir
tillatelse til installering av vann. Det gis ikke tillatelse til vannklosett. Godkjenning gis på
følgende vilkår:

Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på renseanlegget.
Anlegget må meldes inn til DIM.
Dersom det i fremtiden kommer en ny hytte på tilstøtende eiendommer, forplikter
tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må
opparbeides/anlegges.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling 
(SP+KRF).

M-209/08 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det i 
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt av
kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen.
Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og gir 
tillatelse til installering av vann. Det gis ikke tillatelse til vannklosett. Godkjenning gis på 
følgende vilkår:

Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på renseanlegget.
Anlegget må meldes inn til DIM.
Dersom det i fremtiden kommer en ny hytte på tilstøtende eiendommer, forplikter
tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må
opparbeides/anlegges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag:
For omsøkt område gjelder reguleringsplan for ”Halsen” Hytteområde vedtatt av Eigersund
kommunestyret 06.06.11. 

Gjeldende reguleringsplanbestemmelser ved miljøutvalgets vedtak av 2008
(reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 17.11.98):
§ 3 – Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett med minimum 2 kammer i 
hyttene før disse tas i bruk. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og
avløp, dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende behandling, 
drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til forurensning av omgivelsene.
§ 7 – det tillates ikke innlagt vann i hyttene.

Gjeldende reguleringsplanbestemmelser etter reguleringsendring i 2010: 
§1.1 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg, 
inkl, vannforsyning og renseanlegg for gråvann. 

§ 2.1 Fritidsboliger (utdrag)
Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett i hyttene før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og
avløp fra disse dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til forurensning av
omgivelsene.

Det tillates innlagt vann i bygningene etter at det er etablert en avløpsløsning for gråvann 
med felles renseanlegg for hyttene i ”Halsen”, som er godkjent av bygningmyndighetene. Det 
skal etableres UV- filter i forbindelse med renseanlegg for gråvann og avløpsvannet føres ut 
på et dyp som ventes å ligge under sprangsjiktet på sommeren, dvs. >10-12 m dyp.

Forbruksvannet skal hentes fra Svåvatnet, der det er vist på reguleringsplanen. Dersom det 
skal etableres vanninntak i det nordlige bassenget skal dette legges så nært opp mot bekken 
som kommer inn nordvest for hyttene(bekk fra Branndalsvatnet) som mulig og vanninntaket 
legges ovenfor sprangsjiktet. En sikker drikkevannsløsning skal kreve rensning av vannet 
gjennom et UV- filter. 

§2.2 Renseanlegg. 
Innenfor dette området kan det bygges renseanlegg for gråvann. Avløpsvannet skal føres 
videre til det utslippstedet som er vist i reguleringsplanen. 

Forurensningslovens § 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)

     For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir 
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

       Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er 
oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for 
retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også 
fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at 
tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver 
overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt. Det kan 
fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller at det forfaller for 
hver overtredelse. 
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       Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne 
av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune 
eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som 
sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, 
kan tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. 

       Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan 
frafalle påløpt tvangsmulkt

Forurensningslovens § 18. (endring og omgjøring av tillatelse)

      Forurensningsmyndigheten kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelse etter loven her 
eller etter forskrift i medhold av loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen 
tilbake dersom 

1) det viser seg at skaden eller ulempen ved forurensningen blir vesentlig større eller 
annerledes enn ventet da tillatelse ble gitt, 

2) skaden eller ulempen kan reduseres uten urimelig kostnad for forurenseren, 

3) ny teknologi gjør det mulig å minske forurensningene i vesentlig grad, 

4) vilkårene i tillatelsen er unødvendige for å motvirke forurensninger, 

5) de fordeler forurenseren eller andre får av at vilkår blir lempet på eller opphevet, er 
vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet, eller 

6) det forøvrig følger av ellers gjeldende omgjøringsregler. 

       Tillatelse gitt i medhold av § 11 annet ledd tilbakekalles eller endres dersom kvoteplikten 
etter klimakvoteloven § 4 opphører. 

       Tillatelse kan i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble 
gitt. 

       Ved avgjørelser etter første og tredje ledd skal det tas hensyn til kostnadene en endring 
eller omgjøring vil påføre forurenseren og de fordeler og ulemper endring eller omgjøring for 
øvrig vil medføre. 

Henvendelse fra Johannes Hvidsten datert 05.08.12: 
Det er nå installert felles renseanlegg for grå og svartvann for Halsen hyttefelt. Anlegget er 
beregnet å komme i drift Q1 2013.
Anlegget er oppført i trå med krav om felles renseanlegg, se vedtak fattet i miljøutvalget 
09.12.2008.
…
Det er påløpt en del utgifter i forbindelse med byggeprosjektet, reguleringsendring, 
konsekvensutredning, renseanlegg etc. Av disse grunner har jeg behov for å få klargjort når 
vedtaket blir effektuert av hensyn til fordeling av kostnader for det felles renseanlegget.

Kommentar fra Arild Sæstad Refsland datert 16.11.12:
I deres brev av 1. oktober 2012 ble jeg gitt mulighet til å kommentere tilkobling på
renseanlegg på eiendom gnr. 27 bnr. 18.

Fristen brevet var satt til 15.10.12. Jeg kontaktet i forkant av dette Miljøavdelingen for å
få ytterligere informasjon og fikk avtalt møte 2. november 2012. Møtet ble avholdt på
Miljøavdelingens kontorer og jeg fikk der overlevert kopi av oppdatert reguleringsplan
for området, ”Bestemmelser til reguleringsplan for Gnr. 27, Bnr. 18, m. fl. ”Halsen” ved
Svåvatnet.” I tillegg fikk jeg overlevert ”Tillatelse til tiltak- oppføring av fritidsbolig gnr.
27 bnr. 18 – Utslippstillatelse – Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148” datert 24.10.11 og
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”Søknad om endring av tillatelse – Utslippstillatelse for svartvann- grn. 27 brn.18 –
Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148” datert 13.06.12. Deltakere på møtet var Tina
Tønnesen Myklebust – saksbehandler, Jarle Valle - byggesakssjef og undertegnede Arild
Sæstad Refsland. Møtet var informativt og saksbehandler satte meg inn i sakskomplekset på 
en positiv og god måte.

Jeg har nå fått satt meg inn i disse dokumentene og har følgende kommentarer:
1. Undertegnede har ikke blitt innformert om endringer i reguleringsplanen som

omgjelder min eiendom gnr. 27 bnr. 12. Det er mulig denne har ligget ute for offentlig 
innsyn, men i og med at dette angjelder min eiendom og bruk av denne direkte, anser 
jeg det som relevant at jeg skulle være formelt informert om slike endringer. Jeg har 
ikke fått tilstrekkelig mulighet til å uttale meg om endringer som både bruksmessig og 
økonomisk angår min eiendom

2. Undertegnede har ikke mottatt nabovarsel angjeldende utslippstillatelse og
utslippstillatelse for svartvann, referert til ovenfor. Jeg benytter Svåvatnet som 
drikkevannsklide så denne tillatelsen har påvirkning på min eiendom og bruk av 
denne.

3. M-209/08 Vedtak, som angjelder utslippstillatelse for fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12 – Arild 
Refsland. ” Dersom det i fremtiden kommer ny hytte på tilstøtende eiendommer, 
forplikter tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må
opparbeides/anlegges.”

a. I og med at jeg ikke har blitt varslet om aktivitetene på omreguleringen og
utslippstillatelsen på gnr.27 bnr. 18, så ser jeg at kommunen og utbygger ikke 
har ansett min eiendom gnr.28 bnr. 12 som tilstøtende eiendom og at
endringene som gjøres ikke angjelder meg og min eiendom.
b. Utslippstillatelse for svartvann henviser også til at naboene er varslet og det 
foreligger ikke nabomerknader til søknaden. Underbygger pkt. a

4. Da jeg ikke ble varslet om den pågående prosess hadde jeg heller ingen mulighet til å 
påvirke løsninger og kostnadsomfang av løsningen. Dette betyr at jeg er satt i en 
posisjon der jeg kan bli påført utgifter jeg ikke har noen påvirkning på. Det har også 
satt utbygger av gnr.27 bnr. 18 i en posisjon der han kan fremstille økonomiske krav 
der jeg ikke har noen forhandligs posisjon. Dette er uakseptabelt.

5. Det er heller ikke i sakspapirene, jeg har fått tilgang til, lagt noen styringer for vilkår av 
utbygging av ”fellesanlegg”. Dette setter meg i en tvangssituasjon som er 
uakseptabel

6. I forbindelse med utbygging av min hytte og utslippstillatelsen for denne gjorde jeg 
investeringer i størrelsesorden NOK300 000 for å tilfredsstille formelle krav.

7. Kostnadene for å koble meg til ”felles anlegget” er ukjent for meg, men jeg har gjort 
undersøkelser for hva dette betyr for meg for tilpassninger på min hytte og eiendom. 
Basert på innlegging av vannklosett, nye kom-, pumpe- og rørløsninger på egen 
eiendom er kostnadene estimert til størrelsesorden NOK300 000. Dette er en løsning 
som ikke tilfredsstiller vanlige byggenormer.

8. Skal normale byggenormer legges til grunn må jeg bygge egnet påbygg, 6 kvm, til
hytta for sanitær utstyr, rør opplegg og våtromstandard. Denne kostnaden er vurdert 
til størrelseorden NOK300 000 i tillegg til overforstående NOK300 000 pkt 7. Altså en 
totalkostnad på NOK600 000

9. I tillegg tilkommer kostnadene for å koble meg til felles anlegget, som er ukjent for 
meg. Å bli påført slike kostnader på en 2 år gammel hytte anses som urimelig.

10. Et påbygg beskrevet i pkt 6. vil også kreve unntak fra reguleringsplanen for området 
som begrenser total arealet til 100 kvm.

Jeg ønsker et rent miljø og gode vannforhold i Svåvatnet og ser behov for å kontrollere
utslippen til naturen generelt og spesifikt i dette området og støtter denne politikken.
Derfor investerte jeg i et rensanlegg under utbygning av min eiendom basert på å ta vare
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på og rense alle utslippen som kommer fra min bruk med et rensanlegg som ivaretar mine
utslipp. Jeg tar mitt drikkevann fra Svåvatnet. Jeg investerte også i et renseanlegg på
inntaksvann basert på Mattilsynets anbefalinger.
Disse renseanleggene er nye, intakte og benyttes. Å koble vekk og fjerne dette anlegget for 
å koble seg på et nytt anlegg for svartvann synes for meg til å være feil bruk av mine midler 
for ingen miljøpåvirkning i nærmiljøet.

Generelt ser jeg det som uakseptabelt at jeg ikke har blitt involvert i en endringsprosess som 
har så stor betydning på min eiendom og min økonomi.

Jeg mener derfor at det er urimelig å bli pålagt å koble meg til renseanlegget på gnr. 27
bnr. 18.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen stiller seg bak miljøutvalgets vedtak av 2008, men bemerker at 
reguleringsendring er gjennomført uten at Arild Sæstad Refsland har mottatt formelt
nabovarsel. Arild Sæstad Refsland har heller ikke har mottatt nabovarsel i Johannes 
Hvidstens søknad om oppføring av renseanlegg på eiendom gnr. 27 bnr. 18, da denne 
eiendommen ikke grenser direkte til eiendommen til Arild Sæstad Refsland gnr. 27 bnr. 12. 

Det legges frem en alternativ løsning som åpner for en endring av miljøutvalgets vedtak av 
2008 hvor det ikke kreves at Refsland må koble seg til et felles renseanlegg. Dersom 
Planteknisk utvalg endrer tidligere vedtak må en ta med i vurderingen at Hvidsten har fulgt 
kommunens krav gjennom reguleringsplanarbeidet om etablering av et felles renseanlegg for 
å kunne etablere flere fritidsboliger i området.

Konklusjon. 
Rådmannen følger Miljøutvalgets vedtak av 2008 og sender ut varsel om tvangsmulkt for å 
sikre gjennomføring av det politiske vedtaket. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert skriv datert 02.11.12 fra Arild Sæstad Refsland, skriv 
datert 15.08.12 fra Johannes Hvidsten, miljøutvalgets vedtak den 09.12.08 og sakens øvrige 
dokumenter, og finner at miljøutvalget vedtak M- 209-08 av 09.12.2008 endres med hjemmel 
i forurensningslovens § 18.
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Planteknisk utvalg finner at minirenseanlegg for gråvann på eiendommen gnr. 27 bnr. 12 er 
tilfredsstillende under forutsetning av at det ikke installeres vannklosett. 

Vedtaket er fattet med hjemmel § 18 i lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(Forurensningsloven).

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254190 Vedrørende utslippstillatelse for fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12 - Arild Refsland Grødem
267496 Vedrørende felles renseanlegg

58398
Oversendelse av Mijøutvalgets vedtak - Utslippstillatelse gnr. 27 bnr. 12,  Arild 
Refsland, Grødem

45669
Klage på byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 - Avslag på dispensasjon for innlagt 
vann, Fritidsbolig, gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, Grødem

38577 Klage på forvaltningsvedtak

35475
Avslag på søknad om dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, 
Grødem

267584 Gammel reguleringsplan for Halsen Hytteområde.pdf
47776 Bestemmelser til Reguleringsplan
267585 Ny reguleringsplan for Halsen Hytteområde.pdf
267498 Reguleringsplanbestemmelser etter endring vedtatt 06.06.10.pdf
267499 Utslippstillatelse for gråvann gnr. 27 bnr. 18- Johannes Hvidsten.pdf
267500 Endring av utslippstillatelse gnr. 27 bnr. 18- Johannes Hvidsten.pdf
267582 Situasjonskart plassering av felles renseanlegg gnr. 27 bnr. 18.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.02.2008 Hellvik Hus AS Gjenpart av nabovarsel - fritidsbolig Grødem

2 I 03.03.2008 Hellvik Hus as
Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av hytte 
gnr. 27 bnr. 12, Grødem

3 U 11.03.2008 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn, 
oppføring av hytte gnr. 27 bnr. 12, Grødem

4 I 02.05.2008 Arild Refsland
Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

5 U 06.05.2008 arild.refsland@dabb.no,
VS: Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

6 U 03.09.2008 Hellvik Hus AS
Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 12,  Arild Refsland, Grødem

7 I 22.09.2008 Hellvik Hus as Klage på forvaltningsvedtak gnr. 47 bnr. 12

9 U 01.12.2008
Hellvik Hus AS; 
Arild Refsland

Varsel om befaring

10 U 24.12.2008

Mattilsynet; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse til Miljøutvalgets vedtak -
Fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, 
Grødem

11 I 12.01.2009 Fylkesmannen i Fylkesmannen i Rogaland - uttalelse til 
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Rogaland miljøutvalgets vedtak vedr. fritidsbolig gnr. 27 
bnr. 12 - Arild Refsland, Grødem

12 I 22.01.2009 Mattilsynet
Uttalelse til Miljøutvalgets vedtak - Fritidsbolig 
gnr. 27 bnr. 12

14 X 18.02.2009 Godkjent ansvarsrett 18.02.09 -  gnr. 27 bnr. 12

13 U 18.02.2009 Hellvik Hus AS
Oversendelse av Mijøutvalgets vedtak -
Utslippstillatelse gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, 
Grødem

15 I 23.02.2009 Hellvik Hus AS Krav om sammenføyning gnr. 27 bnr. 12 og 17
16 U 10.03.2009 Statens kartverk Sammenføying til tinglysing

18 I 17.03.2009 Statens kartverk
Retur av tinglyst sammenføyning - gnr. 27 bnr. 
12

19 U 30.03.2009 Arild Refsland Meldingom sammenføying - gnr. 27 bnr. 12 og 17

20 I 03.04.2009 Hellvik Hus AS
Søknad om endring av tillatelse - vedtaksdato 
18.02.2009 - Gnr 27 Bnr 12

25 X 19.06.2009
Godkjente tegninger 19.06.09 
Delegasjonssaksnr. BMD 148/09 - gnr. 27 bnr. 
12

23 U 19.06.2009 Hellvik Hus AS
Endring av tillatelse , kotehøyder fritidsbolig, gnr. 
27 bnr. 12, Arild Refsland, Grødem

26 X 07.07.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll -
fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12 - fakturagrunnlag

27 I 18.09.2009 Arild Refsland
Drifts- og vedlikeholdsavtale for Wallax 
minirenseanlegg - fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12, 
Grødem

28 I 26.02.2010 Wallax AS
Melding om oppstart av nytt avløpsrenseanlegg -
fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12, Grødeimslia 142

29 I 28.04.2010 Hellvik Hus AS
Anmodning om ferdigattest - fritidsbolig gnr. 27 
bnr. 12, Grødem

30 U 18.05.2010 Hellvik Hus AS
Anmodning om ferdigattest - fritidsbolig gnr. 27 
bnr. 12, Grødem

31 U 28.09.2012 Arild Refsland
Vedrørende utslippstillatelse for fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 12 - Arild Refsland, Grødem

33 U 01.11.2012 Arild Refsland Utsatt møte

34 I 16.11.2012 Arild Sæstad Refsland
Vedrørende utslippstillatelse for fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 12 - Arild Refsland Grødem

35 I 11.02.2013 Johannes Hvidsten
Vedrørende felles renseanlegg Halsen hyttefelt -
Johannes Hvidsten

Parter i saken:
            
TIL Arild Refsland Lønneveien 5 4370 EGERSUND

Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
Johannes Hvidsten
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Arild Sæstad Refsland
Lønneveien 5
4371 Egersund Fredag 16. november 2012

Eigersund Kommune
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Postboks 580
4379 Egersund

Vedrørende uttslippstillateles for fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12 – Arild Refsland, 
Grødem

Viser til deres ref:12/25174 /08/887 / GBR-27/12, FA-L42, saksbehandler Tina 
Tønnessen Myklebust

I deres brev av 1. oktober 2012 ble jeg gitt mulighet til å kommentere tilkobling på 
renseanlegg på eiendom gnr. 27 bnr. 18.

Fristen brevet var satt til 15.10.12.  Jeg kontaktet i forkant av dette Miljøavdelingen for å 
få ytterligere informasjon og fikk avtalt møte 2. november 2012.  Møtet ble avholdt på
Miljøavdelingens kontorer og jeg fikk der overlevert kopi av oppdatert reguleringsplan 
for området, ”Bestemmelser til reguleringsplan for Gnr. 27, Bnr. 18, m. fl. ”Halsen” ved 
Svåvatnet.” I tillegg fikk jeg overlevert ”Tillatelse til tiltak- oppføring av fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 18 –Utslippstillatelse – Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148” datert 24.10.11 og 
”Søknad om endring av tillatelse – Utslippstillatelse for svartvann- grn. 27 brn.18 –
Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148” datert 13.06.12.  Deltakere på møtet var Tina 
Tønnesen Myklebust – saksbehandler, Jarle Valle - byggesakssjef og undertegnede Arild 
Sæstad Refsland. Møtet var informativt og saksbehandler satte meg inn i sakskomplekset 
på en positiv og god måte.

Jeg har nå fått satt meg inn i disse dokumentene og har følgende kommentarer:
1. Undertegnede har ikke blitt innformert om endringer i reguleringsplanen som 

omgjelder min eiendom gnr. 27 bnr. 12.  Det er mulig denne har ligget ute for 
offentlig innsyn, men i og med at dette angjelder min eiendom og bruk av denne 
direkte, anser jeg det som relevant at jeg skulle være formelt informert om slike 
endringer.  Jeg har ikke fått tilstrekkelig mulighet til å uttale meg om endringer 
som både bruksmessig og økonomisk angår min eiendom

2. Undertegnede har ikke mottatt nabovarsel angjeldende utslippstillatelse og 
utslippstillatelse for svartvann, referert til ovenfor.  
Jeg benytter Svåvatnet som drikkevannsklide så denne tillatelsen har påvirkning 
på min eiendom og bruk av denne.

3. M-209/08 Vedtak, som angjelder utslippstillatelse for fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12 
– Arild Refsland. ” Dersom det i fremtiden kommer ny hytte på tilstøtende 

Side 454 av 630



eiendommer, forplikter tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da 
må opparbeides/anlegges.”

a. I og med at jeg ikke har blitt varslet om aktivitetene på omreguleringen og 
uttslippstilatelsen på gnr.27 bnr. 18, så ser jeg at kommunen og utbygger
ikke har ansett min eiendom gnr.28 bnr. 12 som tilstøtende eiendom og at 
endringene som gjøres ikke angjelder meg og min eiendom.  

b. Uttslippstillatelse for svartvann henviser også til at naboene er varslet og 
det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.  Underbygger pkt. a

4. Da jeg ikke ble varslet om den pågående prosess hadde jeg heller ingen mulighet 
til å påvirke løsninger og kostnadsomfang av løsningen.  Dette betyr at jeg er satt i 
en posisjon der jeg kan bli påført utgifter jeg ikke har noen påvirkning på. Det har 
også satt utbygger av gnr.27 bnr. 18 i en posisjon der han kan fremstille 
økonomiske krav der jeg er ikke har noen forhandligs posisjon.  Dette er 
uakseptabelt.

5. Det er heller ikke i sakspapirene, jeg har fått tilgang til, lagt noen styringer for 
vilkår av utbygging av ”fellesanlegg”.  Dette setter meg i en tvangssituasjon som 
er uakseptabel

6. I forbindelse med utbygging av min hytte og utslippstillatelsen for denne gjorde 
jeg investeringer i størrelsesorden NOK300 000 for å tilfredsstille formelle krav.

7. Kostnadene for å koble meg til ”felles anlegget” er ukjent for meg, men jeg har 
gjort undersøkelser for hva dette betyr for meg for tilpassninger på min hytte og 
eiendom.  Basert på innlegging av vannklosett, nye kom-, pumpe- og rørløsninger 
på egen eiendom er kostnadene estimert til størrelsesorden NOK300 000.  Dette 
er en løsning som ikke tilfredsstiller vanlige byggenormer.  

8. Skal normale byggenormer legges til grunn må jeg bygge egnet påbygg, 6 kvm, til 
hytta for sanitær utstyr, rør opplegg og våtromstandard.  Denne kostnaden er 
vurdert til størrelseorden NOK300 000 i tillegg til overforstående NOK300 000
pkt 7. Altså en totalkostnad på NOK600 000 

9. I tillegg tilkommer kostnadene for å koble meg til felles anlegget, som er ukjent 
for meg.  Å bli påført slike kostnader på en 2 år gammel hytte anses som urimelig.

10. Et påbygg beskrevet i pkt 6. vil også kreve unntak fra reguleringsplanen for 
området som begrenser total arealet til 100 kvm.

Jeg ønsker et rent miljø og gode vannforhold i Svåvatnet og ser behov for å kontrollere 
utslippen til naturen generelt og spesifikt i dette området og støtter denne politikken.  
Derfor investerte jeg i et rensanlegg under utbygning av min eiendom basert på å ta vare 
på og rense alle utslippen som kommer fra min bruk med et rensanlegg som ivaretar mine 
utslipp. Jeg tar mitt drikkevann fra Svåvatnet.  Jeg investerte også i et renseanlegg på 
inntaksvann basert på Mattilsynets anbefalinger.  
Disse renseanleggene er nye, intakte og benyttes.  Å koble vekk og fjerne dette anlegget 
for å koble seg på et nytt anlegg for svartvann synes for meg til å være feil bruk av mine 
midler for ingen miljøpåvirkningen i nærmiljøet.

Generelt ser jeg det som uakseptablet at jeg ikke har blitt involvert i en endringsprosess 
som har så stor betydning på min eiendom og min økonomi.
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Jeg mener derfor at det er urimelig å bli pålagt å koble meg til renseanlegget på gnr. 27 
bnr. 18

Med vennlig hilsen

Arild Sæstad Refsland
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Hellvik Hus AS
Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 09/4617 / 08/877 / GBR-27/12, FA-L42 Dato: 18.02.09
Saksbehandler: Tina Tønnessen Direkte telefon: 51 46 83 18
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Oversendelse av Mijøutvalgets vedtak - Utslippstillatelse gnr. 27 bnr. 12,  Arild 
Refsland, Grødem

Viser til Deres klage mottatt her 23.09.08 på vedtak i sak BMD 383/08 avslag på søknad om 
dispensasjon for innlagt vann.
Klagen ble behandlet av Miljøutvalget i møte den 09.12.08 som sak M- 209/08. Som det 
kommer frem av vedlagt saksoversikt ble Byggesakssjefens vedtak omgjort og søknaden 
godkjent. 

M-209/08 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det 
i klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir 
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt 
av kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen. 

Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og 
gir tillatelse til installering av vann. Det gis ikke tillatelse til vannklosett. Godkjenning 
gis på følgende vilkår:

 Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på 
renseanlegget.

 Anlegget må meldes inn til DIM.
 Dersom det i fremtiden kommer en ny hytte på tilstøtende eiendommer, 

forplikter tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må 
opparbeides/anlegges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Vedtaket har på vanlig måte vært oversendt Mattilsynet, Rogaland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Rogaland. Mattilsynet har i skriv datert 22.01.09 ikke vesentlige merknader
til forsyning av drikkevann. 
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Ansvarsrett: 
Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:

- J- Tollefsen AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 08.02.08.

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

Behandlingsgebyr:
Kap.3.6.a – utslipp fra avløpsanlegg fra avløpsanlegg med 0-15PE Kr. 3.857,-
Kap.3.4.b- ved sentral godkjenning Kr.   393,-
Kap.3.7.d- Dispensasjon fra andre forhold i planbestemmelser Kr.1.223,-
Total Behandlingsgebyr Kr.5.473,-

Med vennlig hilsen

Jarle Valle 
Byggesakssjef

Vedlegg:
Kopi av skriv datert 22.01.09 fra Mattilsynet
Kopi av skriv datert 12.01.09 fra Fylkesmannen i Rogaland 

Kopi til:
Arild Refsland Lønneveien 5 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Mattilsynet Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.11.2008
Arkiv: :GBR-27/12, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/877
Journalpostløpenr.:
08/28782

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
209/08 Miljøutvalget 09.12.2008

Klage på byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 - Avslag på 
dispensasjon for innlagt vann, Fritidsbolig, gnr. 27 bnr. 12,  
Arild Refsland, Grødem

Sammendrag:
Hellvik Hus AS søkte den 04.03.08, på vegne av Arild Refsland, om tillatelse til oppføring av 
fritidsbolig. Det ble også søkt om dispensasjon for å få innlagt vann i fritidsboligen. 
Byggesakssjefen ga i sak BMD 383/08 den 01.09.08 tillatelse til oppføring av fritidsbolig men 
avslo dispensasjon for innlagt vann da dette var i strid med reguleringsplanbestemmelse § 7. 
I følge kommunalt arkiv nyttes Svåvatnet som drikkevann og en eventuell tillatelse til utslipp 
kan være til fare for vanntilførsel til Lædre.  

Naboene var varslet og det foreligger ingen merknader. 

Avslaget på dispensasjon for innlagt vann i fritidsboligen er påklaget av Arild Refsland, i skriv 
datert 22.09.08.

Søknaden er avhengig dispensasjon fra § 7 i reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan 
for hytteområde på ”Halsen” ved Svåvatnet, vedtatt av Eigersund kommunestyre 17.11.98. 
som forutsetter at hyttene ikke skal ha innlagt vann. 

Klagen legges fram for behandling i Miljøutvalget. 

Saksgang:
Miljøutvalget kan ta klagen til følge og endre/ oppheve Byggesakssjefens vedtak av 
04.03.08, eller opprettholde byggesakssjefens vedtak. Dersom klagen etterkommes må 
tiltaket oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for høring/uttale 
før endelig dispensasjon kan gis. 

Rådmannens forslag til vedtak 27.11.2008:
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 men kan ikke se at det i 
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. I følge kommunalt 
arkiv nyttes Svåvatnet som drikkevann og en eventuell tillatelse til utslipp kan være til fare for 
vanntilførsel til Lædre. Den aktuelle eiendommen skal inngå i en privat fellesordning for utslipp 
for hele området. Det er ikke ønskelig med utslipp fra enkelt hytter. Byggesakssjefens vedtak av 
01.09.08 sak 383/08 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jamfør forvaltningslovens § 33.
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09.12.2008 Miljøutvalget

Møtebehandling:

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

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det i 
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir 
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt av 
kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen. 

Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og gir 
tillatelse til installering av vann. Det gis ikke tillatelse til vannklosett. Godkjenning gis på 
følgende vilkår:

 Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på renseanlegget.
 Anlegget må meldes inn til DIM.
 Dersom det i fremtiden kommer en ny hytte på tilstøtende eiendommer, forplikter 

tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må 
opparbeides/anlegges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (SP+KRF).

M-209/08 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det i 
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir 
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt av 
kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen. 

Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og gir 
tillatelse til installering av vann. Det gis ikke tillatelse til vannklosett. Godkjenning gis på 
følgende vilkår:

 Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på renseanlegget.
 Anlegget må meldes inn til DIM.
 Dersom det i fremtiden kommer en ny hytte på tilstøtende eiendommer, forplikter 

tiltakshaver å knytte seg til et felles avløpssystem som da må 
opparbeides/anlegges.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalgets vedtak den 25.08.04 i sak 158/04 omhandler lignende tiltak på eiendommen 
gnr. 27 bnr.27:

1. Miljøutvalget finner ikke at omsøkte renseanlegg er en tilfredsstillende 
avløpsløsning for eiendommen(Wallax minirenseanlegg). Grunnlaget for 
vurderingen er at det i nærområdet til fritidsboligen er ca 20 parseller, som enten 
er bebygget med fritidsbolig, eller som i kommuneplan er avsatt til fritidsbolig. Med 
bakgrunn i dette skal det etableres privat fellesanlegg for utslipp fra hele dette 
området. Det tillates dermed ikke at det legges inn vann i fritidsboligen og det skal 
etableres biologisk toalett.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 og § 16-4 i forskrift om 
begrensning av forurensing (forurensningsforskriften).

Dersom det blir laget en teknisk plan for hele området vil miljøutvalget se på saken igjen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Plangrunnlag
For omsøkt område gjelder reguleringsplan for ”Halsen” Hytteområde vedtatt av Eigersund 
kommunestyret 17.11.98
Bestemmelser til reguleringsplan for hytteområde på ”Halsen” ved Svåvatnet:
§ 3 – Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett med minimum 2 kammer i 
hyttene før disse tas i bruk. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og 
avløp, dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende behandling, 
drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til forurensning av omgivelsene. 

§ 7 – det tillates ikke innlagt vann i hyttene.

Ansvarlig søker opplyser i søknad av 03.04.08:
- Tiltakshaver mener å ha funnet den rette løsningen ved hjelp av renseanlegg slik at 

utslippet blir rent nok. Se vedlagt skriv vedrørende rensing. 

Saksbehandlers kommentar i sak 383/08 den 01.09.08:
- I følge kommunalt arkiv nyttes Svåvantnet som drikkevann og en eventuell tillatelse til 

utslipp kan være til fare for vanntilførsel til Lædre.

Arild Refsland opplyser følgende i skriv datert 16.09.08:
Det er ikke noe grunnlag for at det ikke kan tillates etablert avløp fra fritidsbolig. Det er i 
søknaden ikke søkt om tillatelse for etablert avløp. I søknaden er det beskrevet hvordan vi 
ønsker å unngå kloakkutslipp fra hytten. Uansett om det er innlagt vann eller ei vil det være 
utslipp fra hytten til naturen. 
Innlagt vann:
Jeg ønsker å bygge en fritidsbolig som blir benyttet og der jeg kan forsvare investeringen jeg 
gjør. Med dagens standard på hytter er innlagt vann en selvfølge. Det er bare snakk om 
praktikaliteter. Jeg ønsker å gjøre dette både etisk og formelt riktig for ikke å påvirke miljøet 
rundt hytten, inkludert drikkevann, på noen negativ måte. En godkjent løsning sikrer at vi får 
en løsning der det er fokus på miljøvirkningene.
Renseanlegget som er beskrevet i søknaden skal ha kapasitet til å dekke normalt 
vannforbruk for en fritidsbolig og vil sikre en atskillig bedre kontroll på utslippene enn det å 
kaste ut bøtter og baljer med diverse såperester og organisk avfall. Som eksempel kan det 
nevnes at til en normal oppvask i balje benyttes det 10 liter vann, som også må skiftes ut. En 
oppvaskmaskin benytter 6 liter vann og omfatter normalt ett dagsforbruk. Med 3 måltider 
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daglig vil dette utgjøre en forskjell i utslipsvann 34 liter vann. 3 ganger vask + skylling etter 
middag.
Det er også uforståelig for meg at det er lettere å ta seg til rette i etterkant enn det er å gjøre 
ting korrekt.
Byggesøknaden beskriver elektrisk toalettløsning så vilkår 2 er upresist. 

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen stiller seg bak byggesakssjefens vurderinger i sak BYD 383/08 datert 01.09.08 
og gjentar ikke dette her. 

Plan – og bygningslovens § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og planer 
dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlig grunner ” skal være oppfylt 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret vurdering veier 
tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta- kommune står imidlertid fritt til å avgjøre 
om dispensasjon ikke skal gis, selv om det foreligger særlige grunner. 

Vedrørende innlagt vann
Det er søkt om tillatelse til etablering av minirenseanlegg i tilknytning til fritidsboligen. I 
området er det en rekke fritidseiendommer som enten er bebygget eller avsatt til 
fritidsboliger. På grunn av blant annet forurensingsmessige hensyn er det av stor interesse at 
det etableres private fellesanlegg for avløp til områder som er avsatt til konsentrert 
bebyggelse. Private enkeltanlegg kan være med på å underbygge utviklingen av private 
fellesanlegg. 

I områder som dette hvor det ikke er planlagt offentlig avløpsanlegg, er kommunen avhengig 
av private initiativ for at det etableres akseptable avløpsløsninger. Fellesanlegg skal 
medvirke til at en unngår en rekke enkeltanlegg ved, og flere utslippsledninger til resipienten. 
Investering i fellesanlegg vil medvirke til at en får kun 1 utslippspunkt som av økonomiske 
hensyn kan legges dypere i resipienten.

Nye fritidsboliger skal ofte ha en standard som blant annet medfører innlagt vann og kloakk.
Administrasjonen ser også i større grad at eiere av eksisterende fritidsbebyggelse ønsker å 
oppjustere fritidsboligene til denne standarden. I forhold til dette bør kommunen være 
konsekvent med hensyn til å kreve at det i områder som er avsatt til konsentrert bebyggelse 
skal etableres private fellesanlegg for utslipp. Byggesakssjefen kan, jamfør forskrift om 
begrensning av forurensing (forurensningsforskriften), ikke tilrå at det gis tillatelse til 
etablering av private enkeltanlegg i områder, som i kommuneplan er avsatt til konsentrert 
fritidsbebyggelse. 

Kommunestyret i Eigersund vedtok den 13.09.04 lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Svåvatnet kommer her inn 
under Kategori 4 -”Øvrige områder” og er vist i kartdel til lokal forskrift om mindre 
avløpsanlegg, som Kategori 1- Sårbare resipientområder. Minimum rensekrav til Kategori 1 –
sårbare resipientområder er Biologisk/ kjemisk renseanlegg, våtmarksanlegg eller andre 
anlegg med tilsvarende eller bedre renseeffekt. 

Det vises også til miljøutvalgets vedtak den 25.08.2004 angående avslag på søknad om 
utslippstillatelse på nærliggende eiendom, Grødemslia 184, gnr. 27 bnr. 27.

Konklusjon:
Med henvisning til ovennevnte finner Rådmannen ikke å kunne anbefale miljøutvalget å ta 
klagen til følge, og foreslår at Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 opprettholdes. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt
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Alternative løsninger:
Miljøutvalget har nøye vurdert klage fra Arild Refsland datert 22.09.08 og finner at det i 
klagen er framkommet nye momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 01.09.08 sak 383/08 oppheves og Miljøutvalget gir 
dispensasjon fra § 7 i Reguleringsbestemmelsene for ”Halsen” hytteområde vedtatt av 
kommunestyret 17.11.98, for innlagt vann i fritidsboligen. 

Miljøutvalget finner at omsøkt avløp fra Wallax minirenseanlegg er tilfredsstillende og gir 
tillatelse til installering av vann og vannklosett i fritidsboligen. Godkjenning gis på følgende 
vilkår:

 Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det foreligger serviceavtale på renseanlegget.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 og § 16-4 i forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

---- o ----
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
47773 Reguleringsplan
47774 Miljøutvagets vedtak 25.08.04
47775 Miljøutvalgets vedtak den 25.08.04
47776 Bestemmelser til Reguleringsplan
47777 Klage på forvaltningsvedtak
11403 Situasjonskart

35475 Avslag på søknad om dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, 
Grødem

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 08.02.2008 Hellvik Hus AS Gjenpart av nabovarsel - fritidsbolig Grødem

2 I 03.03.2008 Hellvik Hus as Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av hytte 
gnr. 27 bnr. 12, Grødem

3 U 11.03.2008 Hellvik Hus AS Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn, 
oppføring av hytte gnr. 27 bnr. 12, Grødem

4 I 02.05.2008 Arild Refsland Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

5 U 06.05.2008 arild.refsland@dabb.no, VS: Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

6 U 03.09.2008 Hellvik Hus AS Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 12,  Arild Refsland, Grødem

7 I 22.09.2008 Hellvik Hus as Klage på forvaltningsvedtak gnr. 47 bnr. 12

Parter i saken:
            
TIL Arild Refsland Lønneveien 5 4370 EGERSUND
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
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Besøksadresse: Nytorget 9 - Lerviksgården Telefon: 51 56 80 00
Postadresse: Postboks 580 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Hellvik Hus AS
Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 08/877/7/GBR-27/12, FA-L42 Dato: 03.09.2008
Saksbehandler: Tina Tønnessen Direkte telefon: 51 46 83 18
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Sak: Fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12,  Arild Refsland, Grødem
Søker: Hellvik Hus AS
Tiltakshaver: Arild Refsland
Gnr./bnr.: 27/12

Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig gnr. 27 bnr. 12,  Arild 
Refsland, Grødem

Saken gjelder:
Det er i skriv datert 04.03.08, søkt om tillatelse til tiltak etter plan – og bygningslovens §§ 93-
95. Søknaden gjelder oppføring av fritidsbolig med bruksareal ca.91m² og bebygd areal 
ca.100m².  Det er også søkt om dispensasjon for å få innlagt vann i fritidsboligen. 
I følge kommunalt arkiv nyttes Svåvatnet som drikkevann og en eventuell tillatelse til utslipp 
kan være til fare for vanntilførsel til Lædre.  
Det foreligger ingen særlige grunner for dispensasjon og den del av tiltaket som går på 
innlegging av vann og etablering av avløp må derfor avslås. 
Naboene er varslet og det foreligger ingen merknader. 

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for hytteområde på ”Halsen” ved Svåvatnet, vedtatt av 
kommunestyret 17.11.98. Omsøkt areal er i planen regulert til fritidsbebyggelse.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BYD 383/08 den 01.09.08

Reguleringsplaner legger rammer for hva som er tillat arealbruk innenfor et avgrenset kartfestet 
område. Dersom reguleringsplan ikke finnes for det aktuelle området, eller tiltaket er i strid, med 
planen kan det søkes om dispensasjon, når særlige grunner foreligger, kan det faste utvalg for 
planssaker i medhold av pbl.§7 gi dispensasjon fra kommuneplanen. For at lovvilkår ”særlige 
grunner” skal være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere 
konkret vurdering er av slik karakter at de kan slå gjennom overfor det formål som er gitt i 
reguleringsplanen. Byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger ”særlige grunner” som skulle 
tilsi at det kan gis dispensasjon fra § 7 i reguleringsbestemmelsene som forutsetter at det ikke
skal innlegges vann i hyttene.

Fritidsboligen tillates oppført men det kan ikke gis tillatelse til innlagt vann til fritidsboligen.
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Tiltaket er godkjent som tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §93-95,under forutsetting 
at følgende bestemmelser i Reguleringsplan for hytteområde på ”Halsen” ved Svåvatnet blir 
overholdt,
§2

1 - Innenfor området kan det oppføres tre nye hytter i en etasjoe og eventuell hems. 
Hyttene skal i prinsippet plasseres som vist på pllanen. Endelig plassering blir 
fastsatt av kommunen ved utstikking. 

2 - Hyttenes grunnflate skal ikke overstige 100m². De skal ha saltak og mønehøyde 
ikke over 5,5m målt fra topp grunnmur. Grunnmurhøyden skal holdets lav og blir 
endelig fastsatt av kommunen ved utstikking. Gesimshøyde maksimalt 2.4m målt 
fra topp grunnmur, takvinkel mellom 27 og 34grd.

3 - Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett med minimum 2 kammer i 
hyttene før disse tas i bruk. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for 
toalett og avløp, dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut 
tilfredsstillende behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke 
fører til forurensning av omgivelsene

5 - Utgravning og planering av terreng skal begrenses til det absolutte nødvendige for 
den bygning som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende 
terreng, på legges jord og planeres og såes i. 

6 - I de områder som er regulert til byggeområder defineres trær, busker og kratt som 
en del av landskapsområdet. Felling av trær, opprensking av busker og kratt bør 
ikke finne sted, bortsett fra et naturlig byggeområde som er knyttet til selve 
bygningen. 

7 - Det tillates ikke innlagt vann på hyttene.
8 - På hver tomt skal det i forbindelse med byggemelding vises plass for 2 

parkeringsplasser, parkeringsplassene skal være annlagt før hyttene tas i bruk. 

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, 

jfr. pbl. § 96.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 100, må det på forhånd treffes 

nødvendige tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser 

gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen 

både av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, 
jfr. pbl § 97.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Det tillates ikke innlagt vann eller etablert avløp fra fritidsbolig. 
2. Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett med minimum 2 kammer i 

hytten før disse tas i bruk.
3. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
4. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

midl. brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99. Det skal vedlegges 
innmålte koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 34.2.

5. Høyde topp grunnmur/ plate laveste plan godkjennes på kote ca.20 som 
omsøkt.

6. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig 
samtykke fra kommunen.

7. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 98:
- Hellvik Hus gis ansvarsrett etter søknad datert 08.02.08
- O Aniksdal Transport AS gis ansvarsrett etter søknad datert 080208
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- Brødrene Haver AS gis ansvarsrett etter søknad datert 08.02.08
- Eigersund Kommune gis ansvarsrett etter søknad datert 08.02.08

8. Tillatelsen forutsetter at tomtene gnr.27 bnr.12 og gnr. 27 bnr.17 
sammenføyes i samsvar med reguleringsplan før arbeidet igangsettes. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 93-95.

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

Behandlingsgebyr:
Kap.3.2.a – Fritidsbolig Kr. 4.705,-
Kap.4.b – ved sentral godkjenning(pr. foretak kr.393,-)*4 Kr. 1.572,-
*Kap.7.d – andre forhold i planbestemmelser Kr. 1.223,-
Total behandlingsgebyr Kr. 7.500,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

*Jamfør gebyrregulativ kap.1- § 6 Avslag – ved vedtak som medfører avslag på søknad om 
dispensasjon betales 100 % av fullt fastsatt i kap.3.7. 

Med hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
1 I 08.02.2008 Hellvik Hus AS Gjenpart av nabovarsel - fritidsbolig Grødem

2 I 03.03.2008 Hellvik Hus as Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av hytte 
gnr. 27 bnr. 12, Grødem

3 U 11.03.2008 Hellvik Hus AS Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn, 
oppføring av hytte gnr. 27 bnr. 12, Grødem

4 I 02.05.2008 Arild Refsland Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

5 U 06.05.2008 arild.refsland@dabb.no, VS: Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

6 U 28.08.2008 Arild Refsland SV: Fritidsbolig gnr.27 bnr. 12, Arild Refsland, 
Grødem

7 U 03.09.2008 Hellvik Hus AS Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig gnr. 
27 bnr. 12,  Arild Refsland, Grødem

Kopi til:
Arild Refsland Lønneveien 5 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Vivvi Nevland Sekretær
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REGULERINGSBESTEMMELSER TILKNYTTET REGU LERINGSPLAN FOR

IIYTTEOMR,&DE PA
<..HALSEN> VED SVAVATNI,T, EIGERSUND KOMMUNE DATERT 17. I 1.98

Revidert 21.L2.0o. ut fra FORMANNSKAPETS VEDTAK' i mste 1l'10.1999 med

endringer pi plankart og reguleringsbestemmelser.

sr
Det regulerte omridet er pi planen vist med reguleringsgrense. Innenfor

reguleringsgrense er omridet regulert til :

Byggeomride for fritidsboliger.
Landbruks-, skogbruksomride-
Felles avkjorsel.

$2 Byryomrider.

I
Innenfor omrridet kan det oppfores tre nye hytter i en etasje og eventuell hems. Ilyttene

skal i prinsippet plasseres som vist pfl planen. Endelig plassering blir fastsatt av

kommunen ved utstikking.

2
Hyttenes grunnflate skal ikke overstige 100m2. De skal ha salttak og monehoyde ikke

over 5,5 m milt fra topp grunnmur. Grunnmurhoyden skal holdes lav og blir endelig
fastsatt av kommunen ved utstikking,
Gesimshoyde maksimalt 2,4m mhlt fra topp grunnmur' takvinkel mellom 27 og 34 grd'

I
Det skal installeres elektrisk toalett eller biotogisk toalett med minimum 2 kammer i
hyttene fsr disse tas i bruk. Kommunen kan tillate andre tekniske losninger for toalett
og avlop, dersom kommunen finner at slike losninger gir en fullt ut tilfredsstillende
behandling, drift og vedlikehold av avlop fra bebyggelse og ikke fsrer til forurensning av
omgivelsene.

!
Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av soknad om tillatelse av tiltak
pflse at bebyggelsen fir en god form og materialbehandlin tilpasset omgivelsene og

terrenget. Utvendige farger pi bygninger skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

:
Utgraving og plannering av terreng skal begrenses til det absolutt nodvendige for den

bygning som skal oppfsres pA tomten. Fytlinger skal tilpasses eksisterende terreng'
p:ilegges jord og planeres og sies i.

I
I de omrider som er regulert til byggeomrider defineres trcr, busker og kratt som en

del av landskaps omridet. Felling av trer, opprenskning av busker og kratt bsr ikke

finne sted, bortsett fra et naturlig byggeomride som er knyttet til selve bygningen.

!-
Det tillates ikke innlagt vann i hyttene.

g
iri hver tomt skat det i forbindelse med byggemelding vises plass for 2 parkeringsplasser'

parkeringsplassene skal vere annlagt for hyttene tas i bm|c

s3

Den felles avkjerselen er feltes for skoglaget og hyttetomtene som grenser til vegen,

vegbredden skal vzere 3,0 meter.
veg fyllinger skal plastres og planeres mot tilstotende terreng, pilegges jord og sies i.

I omridet mellom regulerte frisiktsoner og vegen skal det vrere fri sikt i en hoyde av 0'5

meter over tilststende veger planum'

$4

Det tillates ikke satt opp girrder mellom tomtene eller pi annen mite hindre fri ferdsel

langs vannet.
Steyende bygge- og annleggsaktivitet mi unngis i perioden fra l. Mars til l. Juli'

Kommunen kan ndLr spesielle grunn€r foreligger og etter begrunnet soknad giore unntak

fra planen og disse bestemmelsene.

Sandnes den 21.12.00.
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR  
GNR. 27, BNR. 18, M. FL. ’’HALSEN” VED SVÅVATNET.

Plankart datert 22. 1 2 .10 
Bestemmelser datert: 26.04.2011

§ 1 GENERELT

1.1 FORMÅL:
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg, 
inkl. vannforsyning og renseanlegg for gråvann.

1.2 OMRÅDET SKAL REGULERES TIL:
• Bebyggelse og anlegg.
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Landbruks-, natur- og friluftsområder
• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
• Hensynssoner

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG. (PLBL. § 12-5, NR 1.)

2.1 Fritidsboliger.
Nye og eksisterende bygg og anlegg er vist i plankartet med det antall som er vist.
Innenfor områdene for fritidsboligbebyggelse kan det oppføres til sammen tre nye hytter der 
det er vist med byggegrenser. Den som er merket H3 kan først oppføres etter at eksisterende 
eldre fritidsbolig på gnr. 27, bnr. 8 er revet. Hyttene kan oppføres i 1 etasje og eventuell hems. 
Hyttene skal plasseres innenfor de byggelinjene som er vist på reguleringsplanen. Endelig 
plassering blir fastsatt av kommunen ved utstikking.

Hyttenes BYA skal ikke overstige 100 m 2. De skal ha saltak og mønehøyde ikke over 5,5 m 
målt fra topp grunnmur. Grunnmurshøyden skal holdes så lav som mulig og blir endelig 
fastsatt av kommunen ved utstikking. Gesimshøyden skal ikke overstige 3,0 m over topp 
grunnmur. Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34°.

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

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

Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett i hyttene før det gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og 
avløp fra disse dersom kommunen finner at slike løsninger gir en fullt ut tilfredsstillende 
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører til forurensning av 
omgivelsene.
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Det tillates innlagt vann i bygningene etter at det er etablert en avløpsløsning for gråvann med 
felles renseanlegg for hyttene i ’’Halsen”, som er godkjent av bygningsmyndighetene. Det skal 
etableres UV-filter i forbindelse med renseanlegg for gråvann og avløpsvannet føres ut på et 
dyp som ventes å ligge under sprangsjiktet på sommeren, dvs. >10-12 m  dyp.

Forbruksvannet skal hentes fra Svåvatnet, der det er vist på reguleringsplanen. Dersom det 
skal etableres vanninntak i det nordlige bassenget skal dette legges så næ rt opp mot bekken 
som kommer inn nordvest for hyttene (bekk fra Branndalsvatnet) som m ulig og vanninntaket 
legges ovenfor sprangsjiktet. En sikker drikkevannsløsning skal kreve rensning av vannet 
gjennom et UV-filter.

Ved søknad om bygging/ gjenoppføring av fritidsboliger (bygg med varig  opphold) med gulv 
lavere enn 5,0 m over middelvannstanden i Svåvatnet, må det ved fagkyndig rapport 
dokumenteres at denne høyden gir en sikkerhet mot 200-års flom.

Bygning merket RB er redskapsbod.

2.2 Renseanlegg.
Innenfor dette området kan det bygges renseanlegg for gråvann. Avløpsvannet skal føres 
videre til det utslippsstedet som er vist på reguleringsplanen.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PLBL.
§ 12-5, NR 2.)

3.1 Kjøreveg.
Kjørevegen fra Fv. 44 til Grødem er åpen for allmennheten. Kjørevegen fra den kommunale 
vegen til fritidsboligene er åpen som kjøreveg kun for hjemmelshaveme i planområdet. 
Allmennheten kan benytte vegen som gang- og sykkelveg. Bredden på denne vegen skal være 
minst 3,0 m, med nødvendig breddeutvidelse i kurver. Vegfyllinger skal plastres og planeres 
mot tilstøtende terreng, pålegges jord og såes i.

3.2 Parkering.
På dette området skal det opparbeides parkeringsplass for 2 personbil per fritidsbolig som er 
bygget eller blir bygget i det sørlige byggeområdet for fritidsboliger, før det blir gitt 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye fritidsboliger. Parkering på egen grunn 
kommer til fradrag fra kravet om parkering i felles parkeringsområde. Ved parkering på egen 
grunn er parkeringen ikke med i beregnet BYA. Det avsettes plass for 1 HC-parkering i 
tilknytning til fellesparkering..

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PLBL. § 12-5 NR 5.)

4.1 Skogbruksområde.
1 dette området kan det drives tradisjonelt skogbruk.

§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE (PLBL. § 12-5 NR 6)

5.1 Friluftsområde i vassdrag.
Dette området kan benyttes av allmennheten til friluftsliv. Det er tillatt å etablere henteanlegg 
for forbruksvann og utslipp av gråvann i dette området.
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§6 HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6).

6.1 Frisikt.
I sikttrekantene er det ikke tillatt med konstruksjoner eller vegetasjon som  rager høyere enn 
0,5 m over tilstøtende vegers planum.

6.2 Høyspent.
1 dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller konstruksjoner.

6.3 Rasfare.
I dette området er det ikke tillatt å føre opp bygninger eller konstruksjoner, eller gjenoppføre 
slike, med mindre det er utarbeidet en fagkyndig risikoanalyse som viser at det ikke er rasfare 
på stedet, evt. med avbøtende tiltak.

§ 7 FELLESBESTEMMELSER.

7.1 Gjerder.
Det tillates ikke ført opp gjerder mellom tomtene eller på annen måte hindre fri ferdsel langs 
vannet.

7.2 Støyende bygge- og anleggsaktivitet.
Støyende bygge- og anleggsaktivitet må unngås i perioden 1. mars til 1. ju li hvert år.

Eigersund kommune, den / 2011.
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Bygg Engros AS
Opstadveien 10
4330 ÅLGÅRD

Vår ref.: 11/28472 / 11/1928 / GBR-27/18, FA-L42 Dato: 24.10.11

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak- oppføring av fritidsbolig gnr. 27 bnr. 18 - Utslippstillatelse -
Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148

Saken gjelder:
Det er den søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4. Søknaden
gjelder oppføring av fritidsbolig på eiendom gnr. 27 bnr. 18.   
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.
Det er også søkt om utslippstillatelse for minirenseanlegg med etterpoleringsfilter for 
behandling av gråvann.
Det skal ikke installeres vannklosett.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for gnr.27 bnr. 18, mfl. ”Halsen” ved Svåvatnet, vedtatt av 
kommunestyret 22.12.10 og tilhørende bestemmelser 26.04.11. Omsøkt areal er i planen regulert 
til bebyggelse og anlegg.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD 
Saksnummer Vedtaksdato
437/11 Byggesakssjefen delegert 24.10.11

Vedrørende søknad om utslippstillatelse 
Gjennom reguleringsplanarbeid er det tilrettelagt for opparbeidelse av et minirenseanlegg. Det 
kan derfor gis utslippstillatelse etter forurensningsforskriften § 12-5.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. Side 476 av 630



I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Høyde ferdig gulv godkjennes på kotehøyde 15.7.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Det skal ikke installeres vannklosett.
6. Det skal oppsettes røykvarsler(e), plassert slik at alarmstyrken målt i oppholdsrom 

soverom blir minst 60 Db(A) når mellomliggende dører er lukket.  Det bør benyttes nett-
tilkoplede og seriekoplede røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. 

7. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

8. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart fra rørlegger der stikkledningene tegnes inn slik de er lagt. Det skal også 
påføres utmål fra for eksempel hushjørner, samt dimensjon og type ledning. Dette for å 
kunne ajourholde kommunens VA-ledningskartverk.

9. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Bygg Engros AS gis ansvarsrett PRO for arkitektur, byggeteknikk, betongarbeider og 
radonsikring tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 09.09.11.
- Rørmester Omlid AS gis ansvarsrett PRO/UTF for innvendig rørleggerarbeid 
tiltaksklasse 1 i henholdt til søknad datert 09.09.11.
- Eigersund kommune v/ oppmålingskontoret gis ansvarsrett PRO/UTF for utstikking og 
plasseringskontroll tiltaksklasse 1 i henhold til søknad datert 01.07.11.
- Vidar Omdal Maskin AS gis ansvarsrett PRO/UTF for utvendige rørarbeid og 
renseanlegg tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 09.09.11
- Murmester Raymond Waldemar AS gis ansvarsrett PRO for våtromsarbeid og UTF for 
grunnarbeid, pipe og ildsted, tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 09.09.11.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for gnr.27 bnr. 18, mfl. ”Halsen” ved Svåvatnet.

I medhold av delegert fullmakt om begrensning av forurensning, jamfør plan- og 
utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

- Forurensningsforskriftens bestemmelser må følges nøye. 
- Minirenseanlegget må plasseres på egen tomt som omsøkt. Tankens plassering 

inklusiv avløpsledning skal koordinatfestes og opplysningene skal forelegges 
kommunen før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest. 

- Minirenseanlegget skal tømmes for slam i henhold til avfallsforskriften vedtatt av 
Eigersund kommune, dvs. hvert år. 

- Anlegget må ikke tas i bruk/ det kan ikke gis ferdigattest/ brukstillatelse før det er 
inngått avtale om regelmessig tømming av tanken med Dalane interkommunale 
miljøverk (DIM).

- Kvittering for tømming skal sendes bygningsmyndigheten i Eigersund kommune. 
- Det må etableres varsling som viser når tanken er 80% full. 
- Det må foreligge serviceavtale på anlegget til enhver tid. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 og Forskrift om begrensing 
av forurensning. 
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Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 96 864 Johannes Hvidsten

pbl § 20-1 
Fritidsbolig/fritidsby
gg/uthus/naust

5610 1 5610 Johannes Hvidsten

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

510 5 2550 Johannes Hvidsten

Utslipp fra 
avløpsanlegg med 
0-50 PE Kapittel 11

4590 1 4590 Johannes Hvidsten

k,l) Graving, fylling, 
sprenging, .  pbl § 
20-1 a

2600 1 2600 Johannes Hvidsten

SUM 16214 Johannes Hvidsten

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Johannes Hvidsten Paulinehagen 4322 SANDNES
DIM
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Johannes Hvidsten
Paulinehagen 52
4322 SANDNES

Vår ref.: 12/17226 / 11/1928 / GBR-27/18, FA-L42 Dato: 13.06.12

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Søknad om endring av tillatelse - Utslippstillatelse for svartvann-  gnr. 27 bnr. 
18 - Johannes Hvidsten, Grødeimslia 148

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
endring av utslippstillatelse for gråvann gitt den 24.10.11. Det søkes om å utvide bruk av 
renseanlegget fra gråvann til svartvann slik at det kan installeres vannklosett i fritidsboliger ved 
Halsen hyttefelt. Renseanlegget oppføres på eiendom gnr. 27 bnr. 18
Anlegget er av type Wallax W5 med etterpoleringsfilter og dimensjonert for 5 fritidsboliger og 
reguleringsplanen for Halsen hyttefelt forutsetter at det etableres et felles renseanlegg for 
fritidsboliger jmf. reguleringsendring vedtatt i Kommunestyret 06.06.11 som sak KS-031/11.
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for gnr. 27 bnr. 18 mfl. ”Halsen” ved Svåvatnet, vedtatt av 
kommunestyret 06.06.11 og tilhørende bestemmelser. Omsøkt areal er i planen regulert til 
bebyggelse og anlegg.

Aktuelle bestemmelser:
§ 2.1- fritidsboliger (utdrag)
Det skal installeres elektrisk toalett eller biologisk toalett i hyttene før det gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest. Kommunen kan tillate andre tekniske løsninger for toalett og 
avløp fra disse dersom kommunen finner at slike løsninger gir et fullt ut tilfredsstillende 
behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke føre til forurensning av 
omgivelsene. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
245/12 Byggesakssjefen delegert 13.06.12
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Tiltakshaver skriver følgende i søknad datert 27.03.12:

Det foreligger en rapport fra AMBIO Miljørådgivning AS datert 23.09.10. Denne ble utarbeidet i 
forbindelse med etablering av et renseanlegg for gråvann. Deler av rapporten er allikevel relevant 
for saksbehandlingen: (utdrag): 

Husstandene er i dag tilkoblet kommunalt ledningsnett for vann.
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Vedrørende drikkevann
I spredtbebygde områder er det mange som har ansvar for egen vannforsyning, enten alene 
eller sammen med naboer. Godt drikkevann - og badevann - er en forutsetning for god 
helse, mens forringet vannkvalitet kan føre til sykdom. Dette kan skyldes at kildene er 
forurenset eller oppvekst av helsebetenkelige mikrober.
Drikkevannsforskriftens krav til sikker forsyning av nok vann med god kvalitet gjelder også for 
slike småanlegg. Det stilles likevel ikke krav om godkjenning av disse anleggene. Det er 
derfor viktig at de som driver småanlegg selv tar ansvar for nødvendige sikringstiltak. Det 
lokale Mattilsynet kan gi råd om vannkvalitet, mens ulike laboratorier utfører vannanalyser. 
Vannanalyser koster penger men er nødvendige for å sjekke at vannkilden har god nok 
kvalitet.

Drikkevannsforskriften anfører i § 8: 

§ 8. Godkjenning av vannforsyningssystem

       Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 når det forsyner: 

1. minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, 

2. helseinstitusjon, jf. forskrift av 5. juli 1996 nr. 699 eller skole/barnehage, jf. forskrift av 1. desember 1995 nr. 
928. 

       Ved etablering av nye vannforsyningssystem som nevnt i første ledd, eller endringer av betydning for 
hygieniske forhold eller leveringssikkerhet for eksisterende vannforsyningssystem, skal planene for valg av 
vannkilde, utbygging og drift være godkjent før arbeid igangsettes. Slike nyetableringer eller endringer skal i 
tillegg ha oppstartstillatelse fra godkjenningsmyndigheten før driftsstart. 

       Nyetablerte eller endrede vannforsyningssystem må dokumentere at de vil kunne oppfylle de krav som stilles 
i denne forskriften. I forbindelse med godkjenning og oppstartstillatelse kan det stilles vilkår for å sikre 
ivaretagelse av forskriftens formål. 

       Godkjenningen kan trekkes tilbake ved brudd på krav som stilles i forskriften, eller vilkår som er satt i 
forbindelse med godkjenningen

Dersom eksisterende fritidsboliger tar i bruk Svåvatnet som drikkevann har kommunen ingen 
garanti for at dette vannet blir renset i tråd med Mattilsynets anbefalinger. Ansvaret påligger 
hytteeierne.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Side 481 av 630



Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt om begrensning av forurensning, jamfør plan- og
utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Forurensningsforskriftens bestemmelser må følges nøye.
2. Minirenseanlegget må plasseres på egen tomt som omsøkt. Tankens plassering 

inklusiv avløpsledning skal koordinatfestes og opplysningene skal forelegges 
kommunen før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest.

3. Minirenseanlegget skal tømmes for slam i henhold til avfallsforskriften vedtatt av 
Eigersund kommune, dvs. hvert år.

4. Anlegget må ikke tas i bruk/ det kan ikke gis ferdigattest/ brukstillatelse før det er 
inngått avtale om regelmessig tømming av tanken med Dalane interkommunale 
miljøverk (DIM).

5. Kvittering for tømming skal sendes bygningsmyndigheten i Eigersund kommune.
6. Det må etableres varsling som viser når tanken er 80 % full.
7. Det må foreligge serviceavtale på anlegget til enhver tid.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og Forskrift om 
begrensning av forurensning.

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Utslipp fra 
avløpsanlegg med 
0-50 PE Kapittel 11

4654 1 4654 Johannes Hvidsten

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Dalane Miljøverk Sokndalsveien 1165 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.02.2013
Arkiv: :GBR-60/182, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/459
Journalpostløpenr.:
13/3724

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
052/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av strømstolpe og 
luftspenn til brygge/kai gnr. 60 bnr. 182 - Lars Viland, 
Hellvik

Sammendrag:
Lars Viland søker den 25.02.11 om dispensasjon for oppføring av strømstolpe og 
hengeledning på eiendommen gnr. 60 bnr. 182. Strømstolpe er en søknadspliktig 
konstruksjon. For området gjelder kommuneplanens arealdel. Omsøkt område er vist med 
formål LNF-område. Etter plan- og bygningsloven § 1-8 gjelder det et byggeforbud i 100-
meterssonen langs sjø. 

Ifølge kommunens kartløsning er omsøkt stolpe plassert ca. 3 meter fra sjøen. En tillatelse vil 
her føre til at hensynene bak strandsonevernet i plan- og bygningsloven § 1-8 blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene med tiltaket vil ikke være ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering. I tillegg forutsetter tiltaket dispensasjon fra formål vedtatt i plan, da en tillatelse 
som omsøkt vil legge tilrette for utvidet bruk av eiendommen i strid med formål LNF og 
byggeforbudet i 100 meters sonen. Strøm til brygge regnes som fritidsformål. 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 12.02.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Lars Viland om dispensasjon for oppføring av 
strømstolpe på eiendommen gnr. 60 bnr. 182, plan- og bygningsloven § 1-8, 
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 formål LNF i kommuneplanens 
arealdel og § 1-8 i plan- og bygningsloven som det søkes dispensasjon 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 tiltaket kan føre til økt privatisering av strandsonen. Det 
legges vekt på de følgene en dispensasjon ha for andre eiendommer i området ved at saken 
danner presedens. Videre legges det vekt på de landskapsmessige hensyn ved at det 
oppføres strømstolpe og luftspenn i nær tilknytning til sjøen. Det vektlegges særlig at 
Fylkesmannen er negativ til dispensasjonssøknaden.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 1-8

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
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. 

Tiltaket gjelder opparbeiding av strøm til brygge (fritidsformål). Tiltaket er dermed avhengig 
av dispensasjon fra LNF-formål vist i kommuneplanens arealdel.

Omsøkt tiltak er plassert i 100-meterssonen langs sjø. Etter plan- og bygningsloven § 1-8 
gjelder det et byggeforbud i 100-meterssonen:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt 
oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 
reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, jf. § 11-11 nr. 4. 

For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser 
skal kommunen i kommuneplanens arealdel etter § 11-11 nr. 5 fastsette grense på inntil 100 
meter der bestemte angitte tiltak mv. ikke skal være tillatt. 

Tiltaket er avhengig av at det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterbeltet 
langs sjø og det generelle byggeforbudet i områder vist med formål LNF-område. 
Kommunens adgang til å fravike bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven fremgår av lovens § 19-2, jf. § 19-1.

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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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. 

Dalane Energi på vegne av tiltakshaver Lars Viland, har i skriv til Eigersund kommune
datert 23.02.11, kommet med følgende redegjørelse og søknad om dispensasjon:
Dalane Energi IKS har fått forespørsel fra Lars Viland om å levere strøm på en stolpe ved 
brygge/kai på gnr. 60 bnr. 182, Hellvik.
Vi har vært på befaring og sett at hele området består av fjell og eksisterende elektriske anlegg er 
luftstrekk.
Vi har strøm ca. 100m fra det forespurte anlegget og har tillatelse fra nabo til å bygge luftanlegg 
over hans eiendom. (60/2 m.fl.)
På grunn av avstand til Fylkesvei vil det måtte søkes vegvesenet om tillatelse (søknad ligger til 
behandling). 

Anlegget vil bli bygget med trestolper og isolert hengeledning. 

Dalane Energi IKS søker med dette om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne 
bygge en ca. 100 m lavspentlinje på Hellvik som ovenfor beskrevet. 

Dalane Energi har i skriv til Eigersund kommune datert 05.04.11, kommet med følgende 
redegjørelse om tiltaket:
Som et ledd i å gi Lars Viland, grunneier av gnr. 60 bnr. 182 på Hellvik, strømforsyning frem til 
brygge/kai, melder Dalane Energi IKS med dette om utvidelse av eksisterende lavspent 
fordelingsanlegg i området. Anlegget som eksisterer i dag er i utførelse av 400V isolert luftlinje 
via trestolper. Da hele området består av fjell, vil den eneste løsningen for utvidelsen av dette 
anlegget være å forlenge luftlinja med ca. 100m, hvor det da må settes opp to nye trestolper som 
anvist i vedlagte situasjonskart.

Dalane Energi IKS har videre innhentet muntlig tillatelse fra berørte naboer, samt skriftlig tillatelse 
(vedlagt) fra Statens vegvesen vedrørende denne utvidelse.

Med referanse til den områdekonsesjon Dalane Energi IKS innehar for bygging og drift av slike 
elektriske forsyningsanlegg, må vi be Eigersund kommune melde tilbake innen 29.april om det 
skulle foreligge vesentlige innvendinger. Skulle det foreligge en slik innvending i denne saken, vil 
den oversendes til NVE for avgjørelse. Dersom ingen innvending foreligger innen tidsfrist, vil 
Dalane Energi IKS straks starte byggingen. 

Tillatelse fra Statens vegvesen til oppføring av lavspentlinje langs fylkesvegen, datert 
14.03.11:
Vi kan akseptere at det bygges en lavspentlinje langs FV 44 hp 04 som omsøkt. 

Skriv fra Dalane Energi vedrørende erstatting av søknad datert 23.01.12 med søknad av 
05.04.11, samt bygging av strømstolpe:
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Viser til Deres brev av 08.06.11 vedrørende oversendelse av ovennevnte sak til uttale hos 
Fylkesmannen i Rogaland. Som dere selv refererer til, har vi i etterkant av søknad som ble sendt, 
og det foreløpige svar sendt fra dere, erstattet søknaden med en – Melding om tiltaket. Melding 
om tiltaket ble utarbeidet i henhold til NVEs retningslinjer, og i medhold av den områdekonsesjon 
Dalane Energi innehar for bygging av elektriske anlegg. Meldingen ble sendt kommunen for 
uttale, og med en tilbakemeldingsfrist på 3 uker. Da det etter fristens utløp ikke var kommet noen 
tilbakemelding vedrørende tiltaket, ble dette iverksatt. Anlegget er nå bygget og kunden har fått 
spenning påsatt. 

Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland datert 03.07.11 vedrørende søknad om dispensasjon 
for oppføring av strømforsyning til brygge/kai på 60/182 Hellvik:
Vi viser til kommunens oversendelse i saken.

Fylkesmannen vil frarå en framføring av luftspenn til brygge/kai på gnr. 60/182 slik omsøkt.
En slik løsning er en estetisk uheldig løsning, og vil få en privatiserende virkning på strandsonen i 
området.

Vi ser og at denne saken kan danne presedens for lignende saker andre steder. En praksis der 
enkelteiendommer i strandkanten skal få strøm via luftspenn, vil gi en ekstra belastning på 
strandsonen i form av nye tiltak og installasjoner. Fylkesmannen vurderer derfor at en slik løsning 
som omsøkt vil komme i konflikt med strandsonevernet.

I denne saken vil en løsning kunne være å legge inn strøm via jordkabel, eller på annen måte der 
en klarer å begrense landskapsvirkningen av tiltaket. 

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 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 Sandvik og Pedersen 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.

Bakgrunnen for byggeforbudet i strandsonen er et ønske om å holde den nære strandsonen 
fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i hensynet til allmennhetens 
interesser, spesielt ferdsels- og friluftsinteressene, og også landskapshensyn og 
verneinteresser, se Plan- og bygningsrett s. 209.

Ellers er 100-metersbeltet langs sjø også båndlagt mot bebyggelse i kommuneplanens 
arealdel. Det må i dette tilfellet også dispenseres fra kommuneplanens arealdel om en 
ønsker å bygge i 100-metersbeltet. 

I det forbudet mot bygging i 100-meterssonen i seg selv er basert på en interesseavveining, 
skal det normalt mye til for de blir aktuelt å dispensere etter pbl. § 19-2. I strandsonen skal 
det etter § 19-2 fjerde ledd også legges særlig vekt på regionale og statlige mål for området. 

Her vil strømstolpe og luftspenn plasseres i nær tilknytning til sjøen, med strømstolpe ca. 3 
meter fra sjøen samt tilknyttet luftspenn med ca. 100 meters lengde, som riktignok ikke er så 
nærme sjøen som strømstolpen. Dette vil gi en privatiserende effekt på strandsonen ved 
muligheten for nye tiltak og installasjoner i strandsonen. I tillegg vil landskapshensyn peke 
sterkt i retning av å ikke gi dispensasjon. Det er her mulig å ordne strømtilgang ved å legge 
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eksempelvis jordkabel. En strømstolpe og med luftspenn på ca. 100 meters lengde vil legge 
mye beslag på strandsonen i området. Sett i en videre sammenheng, vil en dispensasjon 
med bakgrunn i likhetsprinsippet også kunne føre til at det dannes presedens. Fylkesmannen 
er i tillegg negativ til dispensasjonssøknaden. Etter § 19-2 fjerde ledd skal en legge særlig 
vekt på regionale og statlige rammer og mål ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon. 

Dette fører til at hensynene bak området som strandsone og LNF-område vil bli ”vesentlig 
tilsidesatt” og at fordelene med tiltaket ikke er ”klart større” enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene med tiltaket ikke er ”klart større” enn ulempene 
ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på tiltaket kan føre til økt 
privatisering av strandsonen. Det legges vekt på de følgene en dispensasjon ha for andre 
eiendommer i området ved at saken danner presedens. Videre legges det vekt på de 
landskapsmessige hensyn ved at det oppføres strømstolpe og luftspenn i nær tilknytning til 
sjøen. Det vektlegges særlig at Fylkesmannen er negativ til dispensasjonssøknaden.

Rådmannen anbefaler at PTU ikke gir dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 og 
kommuneplanens arealdel, jf. § 19-2. Søknaden fra Lars Viland om dispensasjon for 
oppføring av strømstolpe og luftspenn på eiendommen gnr. 60 bnr. 182 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Lars Viland om dispensasjon for oppføring av 
strømstolpe på eiendommen gnr. 60 bnr. 182, plan- og bygningsloven § 1-8, 
kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en 
konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 

Formålet bak plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø 
blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi…..

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1.
2.
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 og 1-8

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

161548
Strøm til båthus gnr. 60 bnr. 182 Hellvik - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel

161550 Kart
170406 Melding - strømforsyning til stolpe ved brygge/kai gnr. 60 bnr. 182
170407 Situasjonskart
170408 Uttalelse fra Statens vegvesen - kopi av brev til Dalane Energi iks

181278
Tilbakemelding fra Dalane energi - Strøm brygge/kai - gnr.60 bnr.182 - Lars Viland, 
Hellvik

184602
Uttalelse til søknad om dispensasjon til oppføring av strømforsyning til brygge/kai på 
gnr.60 bnr.182

267399 Kommuneplanens arealdel - plankart.pdf
267400 Kommuneplanens arealdel - planbestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.02.2011 Dalane energi iks
Strøm til båthus gnr. 60 bnr. 182 Hellvik -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

2 U 10.03.2011 Dalane energi iks
Foreløpig svar - Strøm båthus gnr. 60 bnr. 182 -
Lars Viland, Hellvik

3 I 05.04.2011 Dalane Energi
Melding - strømforsyning til stolpe ved brygge/kai 
gnr. 60 bnr. 182

4 U 08.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av sak til uttale - Strøm brygge/kai 
- gnr. 60 bnr. 182 - Lars Viland, Hellvik

5 I 10.06.2011 Dalane energi iks
Tilbakemelding fra Dalane energi - Strøm 
brygge/kai - gnr.60 bnr.182 - Lars Viland, Hellvik

6 I 03.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon til oppføring 
av strømforsyning til brygge/kai på gnr.60 
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bnr.182

8 U 07.05.2012 Lars Sigmund Viland
Vedrørende campingvogn, gnr. 60 bnr. 182 -
Lars Viland, Hellvik

7 X 07.05.2012 Bilder av campingvogn
10 I 14.05.2012 Lars Sigmund Viland Plassering av campingvogn gnr 60. bnr.182
9 I 23.05.2012 Lars Sigmund Viland Vedr. campingvogn gnr. 60 bnr 182
11 I 04.06.2012 Lars Sigmund Viland Gnr 60. bnr.182 - plassering av campingvogn
12 X 04.07.2012 Bilde besiktigelse 03.07.12

Parter i saken:
            
TIL Lars Sigmund Viland HARLOWS GATE 4 4026 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak  

Dato:  14.02.2013 
Arkiv: :FA-Q80 
Arkivsaksnr.: 
07/4109 
Journalpostløpenr.: 
13/4890 

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

Miljøavdelingen 
Seksjon vei og utemiljø 
Jone Chr. Omdal 
Vei og utemiljøsjef 
51 46 83 09 
jone.omdal@eigersund.kommune.no 

       
 
 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
053/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013 
 
 
 

 
 

Teknisk plan for opprustning av Kjeld Bugges gate og 
Aarstadgaten 
   
 

Sammendrag: 
I forbindelse med at kommunen skal skifte ut gamle vann og avløpsledninger i Aarstadgaten 
og Kjeld Bugges gate, er det fattet vedtak om at selve gateutformingen skal gjennomgås og 
oppgraderes slik at den står mer i forhold til den funksjon gatene har i dag og til nye tekniske 
krav. 
 
Formålet med planen er gjennomgå trafikkområdene med hensyn på økt sikkerhet for myke 
trafikanter, rydde opp i parkeringsforholdene, om mulig bedre trafikkavviklingen og oppruste 
gatemiljøet. 
 
Multiconsult as har hatt ansvar for prosjekteringsarbeid og plankart, mens Eigersund 
kommune har ført planens tekstdel i pennen.  
 
 
Saksgang: 
PTU gir sin uttale til saken. 
Nabovarsel er sendt ut og saken behandles som en byggesak.  
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 14.02.2013: 
 
Planteknisk utvalg har gjennomgått Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate og godkjenner planen med følgende merknad: 
 

1) Kapittel 6.7 siste avsnitt: stolper og armatur til gatebelysning i planområdet utføres i 
fargen RAL9005 sort. 

 
2) … 
  

 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Kun budsjettmessig. 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Det vises til vedlagt Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate med 
tilhørende plankart og beskrivelser. I de tekniske planene drøftes alle tiltak med vurderinger 
og konsekvenser.   
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Planen tar blant annet for seg temaene: trafikksikkerhet, parkeringssituasjonen, funksjonalitet 
i forhold til trafikkavvikling, universell utforming, kollektivtrafikk, bevaringsområder og 
kulturminnevern og en vurdering av materialvalg og løsninger som er valgt. 
 
Teknisk plan med tilhørende plantegninger og detaljplaner er sendt ut til alle berørte naboer, 
samt til høring hos Husabø skole, Husabø ungdomsskole, Rogaland kollektivtrafikk FKF, 
Universell utforming gruppen (UU-gruppen) og Felles brukerutvalg.  
 
 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
 
I hovedsak er det gjort rede for saken i vedlagt Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten 
og Kjeld Bugges gate. Det fremmes imidlertid et forslag om å endre gatebelysningen i forhold 
til hva som fremkommer i planens kapittel 6.7 siste avsnitt.  
 
Opprinnelig var det kun planlagt å bytte ut gatebelysningen i Kjeld Bugges gate da det i 
denne gaten fortsatt er gamle trestolper (10 stk). Øvrig gatebelysning var tilsynelatende av 
mer moderne type med galvaniserte stolper og armatur, og det ble derfor foreslått å bytte ut 
belysningen i Kjeld Bugges gate til galvaniserte stolper og armatur.  
 
Etter at planen ble sendt på høring har vi hatt en ny gjennomgang av gatebelysningen med 
Dalane Energi. Det viser seg at alle gatelys i planområdet er av en type som må fases ut 
over en periode etter 2015. Årsaken er at det i april 2015 ikke lenger er tillatt å produserer 
lamper/lyskilder til disse armaturene da de innholder høye kvikksølvverdier (jf. kap. 
økonomiske konsekvenser). Dette betyr at en også dagens galvaniserte gatelys må byttes 
ut. 
 
Alle nye gatelys i sentrum er sorte (RAL 9005 sort) og når de gamle gatelysene i 
planområdet allikevel må byttes ut, vil kostnaden ved å gå over til sort være lav. Selv om 
stolper og armaturer vil være av en annen type enn de som benyttes i sentrum, vil en 
overgang til sorte stolper og armatur kunne bidra til mindre ”støy”/rot og en mer naturlig 
kobling mot sentrum. Ekstrakostnaden per stolpe i RAL 9005 sort er kr 3.000,-.  
 
Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate er sendt som varsel til 
alle berørte naboer og til høring hos enkelte brukergrupper. Følgende innspill/merknader har 
fremkommet: 
 

Uttale fra: Merknad: Saksbehandlers vurdering: 
UU-gruppen 
(universell 
utforming) 

a) Er UU ivaretatt på bussholdeplassen på 
Husabø? Kontrast belysning, informasjon og 
ledelinje? 

b) Er det tenkt på kontrastfarger på kantstein i 
fortauet? 

c) Er opphøyd gangfelt mellom Kirkegaten og 
gml. Prestegårdsveien utformet mht. 
rulletolbrukere? 

d) Flott at det velges LED-lys da disse gir et godt 
lys som er i tråd med UU og i tillegg 
miljøvennlige. 

a) Bussholdeplassen på Husabø 
ligger utenfor planområdet og vil 
ikke bli berørt av planen. 

b) Kontrastfarger i kantsteinen er ikke 
vurdert da fortauskanter stort sett 
er definert vha. fysiske 
markeringer. 

c) Ja, men de naturgitte 
stigningsforholdenen innenfor 
planområdet er ikke i tråd med 
UU. 

Kjeld Bugges 
gate 8 

a) Grunneier er bekymret for endring i støybilde 
som følge av ny fartshump utenfor Kjeld 
Bugges gate 8, da det er soverom vendt ut 
mot vei. Det bes om at humpen flyttes noe 
lengre opp i gaten og at en vurderer utforming 
av hump mht. støy. 
  

a) Humpen er lagt på det flateste 
partiet i bakken og det er derfor liten 
anledning til å flytte denne. Humpen 
kan ikke anlegges dersom stigningen 
blir for stor da dette vil skape 
problemer i vinterhalvåret. Det er ikke 
vurdert at denne type hump vil skape 
mye støy, men vi vil legge opp til en 
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utformingen hvor støy blir minst mulig. 
Lerviksbakken 
13 

a) I dag parkerer vi rett utenfor 
hageeiendommen ved huset. Her er det nå 
tegnet inn fortau. Hvor skal en kunne parkere 
bilen når fortau er anlagt? 
 

Vi vil kontakte grunneier for å vurdere 
saken. Tiltaket ligger imidlertid innenfor 
regulert trafikkområde/gatetun. 

Husabø skole 
(rektor, FAU og 
SU) 

a) Er løsningen som er valgt i krysset der veien 
går opp til Aarstad tydelig nok, eller burde den 
vært markert som en fotgjengerovergang? 

b) Er også opptatt av at bredden på kjørebanen i 
svingen blir stor nok til at store biler kan 
passere uten å måtte kjøre opp på fortauet: 

c) Er det vurdert å ta noe av grøntarealet 
mellom Aarstadgaten 37 og Kirkegaten 34 for 
å gjøre veien bredere? 

a) I dag er krysset anlagt uten 
markering av fortau. Det er nå 
planlagt senket kantstein med 2-3 
cm markering i krysset for å 
markere fortauet gjennom krysset. 
Det er imidlertid et kryss hvor de 
myke trafikkantene må være 
aktsomme. Et opphøyd gangfelt 
gjennom krysset vil ut fra erfaring 
gi fotgjengerne en falsk trygghet. 

b) Bredden skal være tilfredsstillende 
slik svingen i dag er planlagt. 

c) Nei, det er vurdert å være 
tilstrekkelig å utvide i yttersving.  

Aarstadgaten 30 a) Ønsker gaten smalest mulig og at farten er 
lavest mulig. Er bekymret for at økt veibredde 
vil gi høyere fart. Det er viktig at grøntområdet 
beholdes som i dag. 

b) Mange parkerer i dag på fortauet og mange 
kjører alt for fort. Hvor mye av gressplenen 
tas og hvor mye nærmere kommer veien 
husene? Ønsker en befaring for å gjennomgå 
saken. 

 

a) Årsaken til at vi ønsker å utvide 
svingen i Aarstadgaten er nettopp 
av trafikksikkerhetshensyn. En stor 
del av yttersvingen var anlagt uten 
kantstein mellom fortau og 
kjørebane, men kun et malt 
kantskille. I praksis var derfor 
kjørebanen breiere før, noe som 
gikk på bekostning av fortauet og 
trafikksikkerheten. Viser for øvrig 
til planens kap. 6.1. 

b) Det er ikke tillatt å parkere på 
fortau og en må forvente at politiet 
følger opp en slik situasjon. Det er 
vurdert at kjørebanen utenfor 
Aarstadgaten 30 vil måtte utvides 
med inntil 50 cm på det meste. Vi 
legger opp til en befaring for å 
gjennomgå saken. 

 
 
Universell utforming: 
Jf. pkt. 6.4 Universell utforming i teknisk plan. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Prosjektets budsjett bygger på et anslag basert på erfaringstall fra denne type 
renoveringsarbeid. I renoveringsprosjekt vil det imidlertid ofte oppstå uforutsette kostnader 
og en mer presis kostnadsramme vil ikke foreligge før det er innhentet anbud for arbeidet. 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Ingen nye driftsoppgaver  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Vedtatt budsjett 2.3 mill. 0 0
Uforutsett riving og gjenreising av mur v/Johan 
Feyersgate 17 1) 

0,75 mill. 0 0
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Gatebelysning Aarstadgaten, Kirkegaten. Utskifting 
av gammel gatebelysning med kvikksølvpærer 2) 

0,15 mill. 0,18 mill 

Sum    
 
 
1) I forbindelse med planlagt utbedring av Kjeld Bugges gate er det avdekket at en 
forstøtningsmur som danner fundament for vegen trolig er underdimensjonert og i dårlig 
forfatning. Multiconsult har anbefalt at muren rives og at det anlegges en ny. Muren grenser 
til Johan Feyersgate 17. Viser for øvrig til vedlegg 2 Kjeld Bugges gate – Kontroll av 
støttemurer, ref. støttemur B. 
 
Prosjektet (1702) har en budsjettramme på 2.3 millioner. Kostnadskalkyle for ny mur er kr 
750.000,- inkl. mva. og ligger ikke inne i opprinnelig budsjett. I fbm. dette arbeidet bør en 
samtidig utvide veien på dette punktet, slik at en får plass til et fortau og en kjørebane på 6 
meter. Dette er beskrevet i Teknisk plan kap. 6.4 kulepkt. 3.    
 
2) I april 2015 opphører produksjon av HQL/HPL lyskilder pga høyt kvikksølvinnhold. I 
Eigersund kommune ble det frem til ca 1960 installert i overkant av 800 gatelysarmatur med 
denne type lyskilde. Da det fra 2015 ikke lenger produseres pærer til disse armaturene må 
de utfases over en periode. I tråd med kommunens Klima- og energiplan bør en vurdere 
overgang til LED-belysning når gatebelysning byttes ut eller nyanlegges. Dette vil bli fremlagt 
som en egen sak i fbm. budsjettbehandlingene.  
 
Aarstadgaten, Kirkegaten, Lervigsbakken og Kjeld Bugges gate har gatelys av gammel type. 
I forbindelse med opprustning av Kjeld Bugges gate er det opprinnelig tatt høyde for å bytte 
ut de gamle tremastene (10 stk). Her må en også bytte ut fundamentene.  
 
I prosjektet er det ikke tatt høyde for følgende: I Aarstadgaten må en bytte 7 gamle gatelys, i 
Aarstadgaten fra nr 20 til 28 bør en montere 3 gatelys da belysningen her er svært dårlig og 
det foreslås å bytte ut ytterligere 2 gatelys da disse er av annen type. Av budsjettmessige 
årsaker foreslås det at dette byttes ut i 2014. En bør imidlertid ta kostnaden med å sette ned 
nye fundament nå når veien er oppgravd og søke trafikksikkerhetsmidler for de 3 nye 
gatelysene.  
 
  

~ o ~ 
 
 

Alternative løsninger: 
 
Planteknisk utvalg slutter seg til Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate med følgende merknader: 
 

1) … 
2) … 

 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
268613 Teknisk plan for opprustning - Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 01022013.pdf 
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268614 B01.pdf 
268615 E01.pdf 
268616 F01 (1).pdf 
268617 J01.pdf 

268618 
216553 Kjell Bugges gate_Tilstandsrapport 
støttemurer_svk_09.11.2012_utsendt.pdf 

 

1. Teknisk plan for opprustning  - Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate. Eigersund kommune 
v/seksjon vei og utemiljø, januar 2013. 

2. Kjeld Bugges gate – Kontroll av støttemur. Mulitconsult as, 2012. 
 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 21.11.2007  Gatebruksplan for Kjeld Bugges gate 

2 I 20.01.2008 
Gerd Evelyn og Ivar 
Hovland 

Vedr. Kjeld Buggesgate - veistandard 

3 U 04.02.2008 
Gerd Evelyn og Ivar 
Hovland 

Vedr. Kjeld Buggesgate - veistandard 

4 I 22.06.2009 Cathrine og Leif Brunvoll
Innspill til miljøgater i Egersund - opprustning av 
Kjeld Buggesgate/Årstadgaten 

5 U 21.08.2009 Cathrine og Leif Brunvoll
Innspill til miljøgater i Egersund - opprustning av 
Kjeld Bugges gate/Årstadgaten 

6 U 17.08.2012 Ivar Hovland 
Tilbakemelding på forespørsel vedr. 
oppgradering Kjeld Buggesgt 

7 I 08.10.2012 Multiconsult AS 
Gatebruksplan for Kjeld Bugges 
gate/Aarstadgaten 

10 I 18.10.2012 Multiconsult AS 
Signert avtale - gatebruksplan Kjeld Bugges gate 
/ Aarstadgaten 

8 I 19.10.2012 Multiconsult 
Gatebruksplan Kjeld Bugges gate - Aarstadgaten 
- tilstandsrapport murer 

9 U 22.10.2012 Multiconsult 
Gatebruksplan Kjeld Bugges gate-Aarstadgaten - 
bestilling av tilstandsanalyse 

11 I 24.10.2012 Multiconsult as 
RE: 216553 Gatebruksplan Kjeld Bugges gate - 
Aarstadgaten - møtereferat 18.10.12 

12 U 24.10.2012 Anko AS 
Forespørsel om pristilbud, innmålingstjenester 
Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 

13 U 24.10.2012 Geomatikk 
Forespørsel om pristilbud, innmålingstjenester 
Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 

14 U 24.10.2012 Matrikula 
Forespørsel om pristilbud, innmålingstjenester 
Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 

17 I 25.10.2012 Anko AS Tilbud innmåling Kjeld Bugges gate/Aarstadgaten
16 I 01.11.2012 Geomatikk Tilbud innmåling Kjeld Bugges gt./ Aarstadgaten 
15 U 01.11.2012 Kjetil Nilson Avtale om midlertidig fortau gnr. 12 bnr. 470 

18 U 02.11.2012 Anko AS 
Meddelelse av valgt leverandør til innmålinger i 
Aarstadgaten og Kjeld Buggesgate 

19 U 02.11.2012 Geomatikk 
Meddelsels av leverandør til innmålingsarbeider i 
Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 

21 I 15.11.2012 
Geomatikk AS v/ Øyvind 
Andreas Wik 

Innmålinger Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 

20 I 16.11.2012 Multiconsult as 
Gatebruksplan Kjeld Bugges gate-Aarstadgaten - 
Tilstandsrapport støttemurer 

22 I 29.11.2012 Multiconsult AS 
Gatebruksplan for Kjeld Bugges 
gate/Aarstadgaten 
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23 I 29.12.2012 Alv Stangeland Vedr. anleggsarbeid Aarstadgaten 
24 U 14.01.2013 Alv Stangeland Informasjon vedr. anleggsarbeid Aarstadgaten 

25 U 04.02.2013 

Rogaland Kollektivtrafikk 
FKF;  
Husabø skole v/rektor;  
Felles brukerutvalg;  
Husabø ungdomsskole 
v/rektor;  
Svein Ivar Midbrød;  
Leiv Kåre Nodland 

Høring: oppgradering av Aarstadgate og Kjeld 
Bugges gate i Eigersund kommune 

34 I 08.02.2013 Svein Ivar Midbrød 
Høring oppgradering Aarstadgaten Kjeld 
Buggesgaten - Husabø skole 

28 I 08.02.2013 Alv Stangeland Re: SV: SV: anleggsarbeid aarstadgaten 
29 I 10.02.2013 Alv Stangeland Aarstadgaten - befaring 
27 I 12.02.2013 Tønnes A. Ognedal Tiltak på eiendom gnr. 13 bnr. 67 

26 I 12.02.2013 Edvin Oliver Feyling 
Spørsmål og merknader ang. nabovarsel gnr. 13 
bnr. 1269 

30 U 14.02.2013 Alv Stangeland SV: Aarstadgaten 
33 I 15.02.2013 Grethe Lind Re: SV: Kommentarer! 
32 I 17.02.2013 Alv Stangeland Aarstadgaten - forslag befaring 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
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TEKNISK PLAN FOR OPPRUSTNING 
AARSTADGATEN OG KJELD BUGGES GATE 

 
 
 
 

 
Aarstadgaten og Johan Feyersgate, 1961. Foto: ©Dalane folkemuseum  

 
 
 
 

Eigersund kommune 
Seksjon vei og utemiljø 
Januar 2013 

 
 
 
Tekst: Eigersund kommune 
Tekniske planer: Multiconsult as 
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1.0  INNLEDNING 
 
I forbindelse med at kommunen skal skifte ut gamle vann og avløpsledninger i Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate, er det fattet vedtak om at selve gateutformingen skal gjennomgås og oppgraderes slik 
at den står mer i forhold til den funksjon gatene har i dag og til nye tekniske krav. 
 
Formålet med planen er å omdisponere gatearealet for å sikre myke trafikanter, rydde opp i 
parkeringsforholdene og oppruste gatemiljøet. 
 
Multiconsult as har hatt ansvar for prosjekteringsarbeid og plankart, mens Eigersund kommune har 
ført planens tekstdel i pennen.  

 
 
2.0 PLANOMRÅDETS GEOGRAFISKE AVGRENSNING 
 

 
 
3.0 AKTUELLE PLANER 
 
Følgende reguleringsplaner har satt rammen for utforming og arealbruk: 

 
• Reguleringsplan 2.1: ”Deler av Egersund sentrum”. 
• Reguleringsplan 3.1: Husabø mellom Hammersgate og Kjeld Bugges gate.  
• Reguleringsplan 3.3: Husabø  

 
Her defineres og grensesettes de ulike arealtyper innenfor planområdet. I tillegg er det utarbeidet 
reguleringsbestemmelser som utdyper og presiserer planens formål og rammer.  
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Det er kun i reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum at bestemmelsene sier noe om offentlige 
trafikkareal. I denne planen ligger det aktuelle området i vernesone 2 a. All oppgradering ligger 
innenfor regulerte offentlige trafikkområder. For den delen som omfattes av vernesone 2 a er det gitt 
følgende bestemmelser av relevant karakter: 
 
§ 2.3 offentlige trafikkområder: 
 
2.3.1 Kjøreveger: I kjørevegene skal forholdene legges til rette for en smidig avvikling av trafikken 
med høyeste prioritet til sikkerheten. 
 
2.3.3 Gatetun: I gatetun kan kjøring med motorkjøretøy finne sted på de gåendes premisser. 
Vegmyndighetene kan i nødvendig utstrekning utføre tiltak for gjennomføring av dette. 
 
Trafikksikkerhetsplan for Eigersund kommune 2009-2019 (2008) og gatebruksplan for Egersund 
(2001) er også lagt til grunn for planarbeidet. 
 
 

4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
4.1 Historisk tilbakeblikk 
 
I 1945 var det boligmangel i Egersund. Kravet om større areal til boligbygging samlet byfolket til et 
felles krav om å få utvidet bygrensene. Det var imidlertid ikke så enkelt å få utvidet grensene til 
kommunen og en skikkelig grenseutvidelse ville ta lang tid. Bystyret søkte da om å få innlemme de 25 
da. som byen hadde leid på Prestegårdsjordet siden 1935 og den 1. januar 1947 ble byarealet utvidet 
med 25 daa. Kommunen hadde forberedt seg godt og lagt ut 32 festetomter med opparbeidet vei, 
vann og kloakk. To brede gater skulle knytte det nye boligfeltet til resten av byen: Kjeld Bugges gate 
og Hammers gate. 
 
 
4.2  Dagens situasjon 

 
Foruten å være en boliggate og adkomstvei for boligområder, har Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate 
i dag bl.a. fått funksjon som en hovedferdselsåre til barne- og ungdomskole, barnehage, svømmehall, 
idrettshall, fotball- og friidrettsanlegg. Gaten har en viktig transportfunksjon for gående, syklende og 
kjørende til og fra bebyggelsen langs gaten og mot skole og fritidsaktiviteter. Kollektivtrafikken går 
også gjennom gaten. I gatebruksplan for Egersund (2001) omtales Aarstagaten og Kjeld Bugges gate 
som samleveier.  
 
Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate har en fartsgrense på 30 km/t. Det er anlagt tre fartshumper i 
gaten og 3 oppmalte fotgjengeroverganger. Kjeld Bugges gate er en lang, bred, rett bakke hvor det 
ikke er anlagt fartshumper pga. stigningen. Dette trigger en del bilister til å overprøve fartsgrensen.   
 
Gatene mangler skikkelig fortausgjennomføring. Den eldste del av Kjeld Bugges gate har smale 
fortau, mange utkjørsler uten frisiktsoner og inngangtrapper som ligger tett på kjørebanen.  En 
strekning mangler fortau og en må derfor bevege seg ut i kjørebanen. Det er en del uheldig parkering 
i gatene, som stedvis gir et uoversiktlig og farlig trafikkbilde, samt vanskeliggjør vintervedlikeholdet.  
 
Erfaringsvis har en kommet frem til at disse gatene i hovedsak skal brøytes og saltes gjennom 
vinteren - det er et mål at de skal være snø- og isfrie. Årsaken er gatenes stigningsforhold i 
kombinasjon med at de er oppsatt med bussruter og forholdsvis stor trafikk.  
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5.0  UTFORDRINGER OG HENSYNSKREVENDE FORHOLD 
 
Oppgradering av gamle gater kan by på en rekke utfordringer fordi de fysiske arealene er definert og 
fordi gatene er anlagt i en tid med et annet trafikkbilde. De ulike brukerne av området har gjennom 
årenes løp etablert et bruksmønster (eks. parkering og kjørevaner) som kan stå i konflikt til andre 
interesser (eks. trafikksikkerhet) og som skaper stor debatt ved forslag til endring.  
 
Aarstadgaten og den nedre del av Kjeld Bugges gate ble anlagt før 1937, mens den øvre del av Kjeld 
Bugges gate ble anlagt etter 1946. Før 1937 var ikke biler allemannseie og tomtene ble opparbeidet 
uten hensyn til parkering. Etter krigen var privatbilene mer vanlige, men veksten i personbilparken 
skjøt ikke skikkelig fart før etter 1960 da de strenge importrestriksjonene ble opphevet. Det betyr at 
verken Aarstadgaten eller Kjeld Bugges gate opprinnelige er planlagt for dagens trafikksituasjon, selv 
om gatene er oppgradert i nyere tid. Dette medfører en utfordring mht. gateparkering, da 
parkeringsmuligheter på egen tomt er begrenset. Det er også en utfordring å gjennomføre gode og 
hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak som står i forhold til dagens trafikksituasjon, fordi arealbruken 
ble avgjort langt tilbake i tid.   
 
Da planarbeidet startet ble det derfor satt hovedfokus på følgende forhold: 
 

• Trafikksikkerhet 
• Parkeringssituasjonen 
• Funksjonalitet i forhold til trafikkavvikling 
• Universell utforming 
• Kollektivtrafikk 
• Bevaringsområder/kulturminnevern 
• Fremtidsrettede og økonomisk gode løsninger   

 

 
6.0 GJENNOMGANG AV PLANFORSLAGET - VURDERINGER OG KONSEKVENSER 
 
6.1 Trafikksikkerhet 
 
Særlig Aarstadgaten – Kirkegaten – Gamle Prestegårdsvei er viktig som skolevei og som adkomstvei 
frem til svømmehall og Idrettsmarka på Husabø. Det har derfor vært stort fokus på å finne gode 
løsninger som ivaretar sikkerheten til myke trafikanter. 
 
Trafikksikkerhetstiltak som er innarbeidet i planen: 
 
• Det skal være markert skille med kantstein mellom kjørebane og fortau (jf. tegning E01). Her fikk 

vi en utfordring i 180˚-svingen i Aarstadgaten. I dag er kjørebane og fortau market med et malt 
skille. Det betyr at kjøretøy i realiteten har hatt en svært brei kjørebane på bekosting av myke 
trafikkanters sikkerhet. Når vi skiller fortau og kjørebane med kantstein blir kjørebanen for smal 
til at buss og personbil, eller to lastebiler kan møtes. Vi har derfor foretatt en innsnevring av 
fortauet i innersving og en utvidelse av kjørebanen og fortau i yttersving. Kjørebanen lages med 
sidefall mot innersving. 
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Det anlegges fortau med kantstein gjennom 180˚-svingen i Aarstadgaten. 

 
• Fortauet i Aarstadgaten forlenges og anlegges rundt svingen og ned til lekeplassen i 

Lerviksbakken (jf. merknad 2 i plankartet). Dette fortauet stoppet midt i en gressplen og var 
tilsynelatende anlagt for at beboerne i gaten skulle kunne gå trygt til ”Fantaræget” og ned til 
Bowitzbakken. Området er regulert som gatetun og en forlengelse av fortauet vil være i tråd med 
bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan, jf. kap. 3. 

 

 
Fortauet i Aarstadgaten forlenges frem til lekeplassen i Lerviksgaten. 

 
• Krysningen av Aarstadgaten, mellom Lerviksbakken og Kirkegaten, markers med opphøyd 

gangfelt (jf. merknad 1 i plankartet). Det vil si at hele krysset heves 10 cm mht. buss, da avstand 
mellom opp- og nedramping blir større, noe som vil gi mindre ”slag” i bussen og dermed mindre 
ubehag for busspassasjerer. I tillegg bremses trafikken to ganger, noe som gir økt 
trafikksikkerhet. Området er regulert som gatetun og tiltaket vil være i tråd med bestemmelsene 
i gjeldende reguleringsplan, jf. kap. 3. Gangfeltet forskyves, slik at frisikten økes. I dag ligger dette 
nær husvegg og myke trafikkanter kommer svært brått ut i kjørebanen.  

 
• Krysningen over Kjeld Bugges gate, mellom Kirkegaten og Gamle Prestegårdsvei, anlegges med 

opphøyd gangfelt (jf. merknad 3 i plankartet). Gangfeltet trekkes noe høyere opp i Kjeld Bugges 
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gate enn det gamle fotgjengerfeltet, slik at det treffer mer i senter av Gamle Prestegårdsvei. Det 
er vurdert at denne justeringen ikke vil medføre noen ulempe for av og påkjørsel mellom Kjeld 
Bugges gate og Gamle Prestegårdsvei. Området er regulert som gatetun og tiltaket vil være i tråd 
med bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan, jf. kap. 3. 

 
• Krysningen mellom Husabøveien og Kjeld Bugges gate i toppen av Kjeld Bugges gate (jf. merknad 

6 i plankartet). Her anlegges et vanlig gangfelt diagonalt over veien. Ved å legge dette diagonalt 
oppnår en mindre stigning i bakken oppover Husabøveien, noe som er ønskelig blant annet mht. 
bruk av rullestol, barnevogn og rullator. Det er lagt opp til maksimalt 8 meters krysning i hhte. 
Statens vegvesen sine håndbøker. 

 

 
Flettverksgjerde må erstattes med kjøresterkt og brøytetett rekkverk. 

 
• Der hvor trappene fra Johan Feyers gate og Kirkegaten treffer Kjeld Bugges gate, anlegges det 

kjøresterkt og brøytetett rekkverk på murene som vender ned mot sentrum (jf. merknad 3 i 
plankartet).  Disse murene er så høye at det er krav om kjøresterkt rekkverk. Myke trafikanter 
som går på fortauet nedenfor murene må skjermes mot steinskvett og snø/is som slynges ut av 
brøytebiler med et brøytetett rekkverk.  

 
 
6.2  Parkeringssituasjonen 
 
Parkeringssituasjonen er vanskeligst i den eldste delen av Kjeld Bugges gate. Her står husene tett og 
det er dårlige muligheter for å parkere på egne eiendommer. På flere av eiendommene er det 
imidlertid anlagt parkeringsplass til en bil. Disse parkeringsplassene er trange og tilfredsstiller ikke 
dagens krav til frisiktsoner. Gateparkering i denne del av gaten kan vanskelig unngås.  
 
Det har vært vurdert å legge parkeringsplasser inn mot muren i sør, men da det må beregnes plass til 
å åpne dør mot mur, ville dette gått på bekostning av veibredden. I tillegg ville en måtte krysse 
kjørebanen for å komme frem til bilen, noe som ville redusert trafikksikkerheten.  
 
Planen legger opp til 15 oppmerkede parkeringsplasser; 6 på sørsiden og 9 på nordsiden. Det er 
ventet at disse vil dekke behovet for gateparkering i årene som kommer. I Kjeld Bugges gate foreslås 
det innført parkering forbudt utenom oppmerkede parkeringsplasser.  
 
Disse tiltakene ventes å gi et oversiktelig trafikkbilde, samtidig som det vil gi økt trafikksikkerhet og 
bedre vintervedlikehold av kjørebanen. 
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Uregulert parkering medfører uoversiktlige forhold og vanskelig vintervedlikehold. 

 
6.3 Funksjonalitet i forhold til trafikkavvikling 
 
Normerte bredder for ulike trafikkantgrupper er: 
 
• Personbil: bredde 1,8 meter. Dvs. at 2 personbiler kan møtes ved sakte passasje på en 4 meter 

bred kjørebane. 
 
• Lastebil/boggiebuss: bredde 2,55 meter. Dvs. at 2 lastebiler kan passere hverandre ved sakte 

passasje på en kjørebane på 5,5 meter og at lastebil og personbil kan møtes på 4,75 meters 
bredde. 

 
• Rullestoler har normert bredde på 0,9 meter og barnevogn på 0,7 meter (dobbel barnevogn 0,9 

m). Dvs. at akseptabel fortausbredde er 1,6 meter. 
 
Tegning F01 illustrerer snitt (normalprofiler) på ulike strekninger i Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate. 
Brutto veibredde gjennom Kjeld Bugges gate og Aarstadgaten er planlagt på 6 meter. Dette er i tråd 
med Statens vegvesen sine anbefalinger for samlevei (håndbok 017, kap. B 2,4). Det er vurdert at 
bredden på kjørebanen vil oppleves funksjonell og at den vil gi en god trafikkflyt.  
 
I Aarstadgaten er det en 180˚-sving hvor det er trangt for busser og møtende trafikk. Planlagt løsning 
er beskrevet under kapittel 6.1 Trafikksikkerhetstiltak, kulepunkt 1. Denne løsningen vil etter våre 
vurderinger ivareta behov for trafikksikkerhet og samtidig gi en akseptabel trafikkflyt. 
 
I hovedsak vil fortausbredden være 2 meter, men for å kunne ivareta en forsvarlig parkeringsløsning 
har vi måttet gå ned til 1,75 meter i deler av Kjeld Bugges gate. Det er også et kort strekk hvor 
fortausbredden må ned under 1,4 m. For utdyping vises det til kulepunkt 3 under kapittel 6.4 
Universell utforming. 
 
Selv om fartsgrense er 30 km/t anlegges fartshumper og opphøyde gangfelt for en kjørehastighet på 
40 km/t. Dette gjøres av hensyn til busstrafikk og er i tråd med Statens vegvesen sine retningslinjer. 
Årsaken er at humpen får en langt større effekt på lange kjøretøy som for eksempel busser og dertil 
større ubehag for passasjerer. 
 
 
6.4 Universell utforming 
 
Universell utforming har stått sentralt i planarbeidet. Stigningsforholdene er imidlertid gitt og det er 
lite en kan gjøre for å utbedre dette. Følgende forhold er vurdert og tatt hensyn til: 
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• Fortau gjøres sammenhengende, slik at en ikke må ut i veibanen som i dag.  
 
• Fortau brytes ikke med private avkjørsler, men videreføres med lav, nedsenket kantstein som gir 

en kantmarkering på 2-3 cm foran innkjørsel.  
 
• Fortau anlegges med bredde på minimum 1,6 meter, som gjør at rullestol (bredde 0,9 m) og 

barnevogn (bredde 0,7 m) kan passere hverandre.  
 

I hovedsak vil fortausbredden være 2 meter, men for å kunne ivareta en forsvarlig 
parkeringsløsning har vi måttet gå ned til 1,75 meter i deler av Kjeld Bugges gate. Det har også 
vært utfordrende å få en akseptabel fortausbredde mellom Kjeld Bugges gate 2D og trappen ned 
mot Johan Feyersgate, uten å måtte snevre inn kjørebanen. Her er total veibredde i dag 6,3 
meter på det smaleste og veien er avgrenset av en høy mur ned mot Johan Feyersgate 17. Pga 
murens tekniske tilstand vurderes det om denne bør rives og erstattes med ny mur nå mens vi 
foretar renovering av gaten. I den forbindelse er det i så fall anledning til å utvide veiløpet og 
fortauet uten snevre inn kjørebanen. Dersom en opprettholder kjørebanen med 6 meters bredde 
forbi dette stykket, kan fortausbredden maksimalt utvides til 1,4 meter. Vi må også ta hensyn til 
en utstikkende mur i dette området, slik at det blir et punkt hvor passasjen blir 0,9 m bred.   

 
• I tilknytning til alle gangfelt anlegges det taktile elementer og retningsheller med sinuskurver i 

tråd med håndbok 279 Universell utforming (jf. tegning J01). 
 
• Det er ikke planlagt ledelinjer i fortau da det er vurdert at gjerder, murer og fortauskanter danner 

en sammenhengende ledelinje gjennom planområdet. 
 
 
6.5  Kollektivtrafikk 
 
Det er et kollektivtilbud med buss som er lagt til de aktuelle gatene. Det er tatt hensyn til 
busstransport ved utforming av fartshumper, svingradius og høyde på kantstein (100 mm) i svinger 
hvor bussens overheng risikerer å måtte sveipe over fortauet.  
 
Det er en buss-stopp med retning sentrum utenfor Kjeld Bugges gate 15. Denne foreslås fjernet. 
Nærmeste busstopp i denne kjøreretning blir da utenfor Husabø skole eller Aarstadgaten 42. 
 
 
6.6 Bevaringsområder og kulturminnevern 
 
Området som skal oppgraderes omfattes av 3 reguleringsplaner. Ingen av tiltakene er vurdert å stå i 
konflikt med bestemmelsene som er gitt for bevaringsområde 2 a i reguleringsplan for Deler av 
Egersund sentrum. 
 
 
6.7 Fremtidsrettede og økonomisk gode løsninger 
 
Det er planlagt at kjørebanen skal ha en bredde på 6 meter (brutto). Dette vil ivareta en god 
trafikkflyt med dagens trafikkbilde og vil nok langt på vei kunne innfri behovene i fremtiden.   
 
Kjørebanen i Kjeld Bugges gate og Aarstadgaten anlegges med et slitelag på 40 mm med asfalttype 
AB11 og et bindelag på 30 mm med asfalttype Agb11 – til sammen 70 mm asfalttykkelse. I Eigersund 
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kommune har vanligvis veiene blitt anlagt med et lags asfaltdekke med et snitt på 5 cm. Ulempen 
med dette er at ujevne underlag for eksempel kan gi 3 cm dekke en plass og 7 cm en annen plass. 
Dette medfører rask gjennomsliting og hulldannelse, med påfølgende ulempe for brukerne og 
drifterne av veien. Fortau anlegges med et slitelag på 40 mm med asfalttype Agb11, da slitasjen her 
er mindre. 
 
I sentrum er det tradisjonelt blitt benyttet granittkantstein og brostein. Det har i dette planarbeidet 
vært en diskusjon hvor denne grensen skal settes, men etter en samlet vurdering er det valgt 
betongkantstein fremfor granittkantstein i Aarstadgaten (hovedgaten) og Kjeld Bugges gate. Det er i 
dag benyttet kantstein eller ”rennesteinstrau” av betong, og det vil være i tråd med tidligere 
materialbruk å benytte betongkantstein. Betongkantsteinen er noe svakere enn granitt og 
holdbarheten vil være noe kortere. Betongkantsteinen er til gjengjeld enklere og billigere å sette og 
er mer skånsom mot bildekk. Da disse gatene inngår i kommunens ”saltrute” om vinteren er det 
imidlertid viktig å stille strenge krav til betongfuging. 
 
Alle gamle sandfangkummer skiftes ut med nye. Der hvor det er fysisk mulig settes det ned store 
sandfangkummer for å reduserer tømmefrekvensen, mens det på trange plasser benyttes 
minisandfangkummer. Det benyttes gaterist. Kummenes plassering er vist på plankartet. 
 
De gamle gatelysene med tremaster erstattes med nye galvaniserte stolper og armatur. Det velges 
LED armatur som er miljøvennlige og energibesparende. 
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SAMMENDRAG�

Multiconsult�AS�er�engasjert�av�Eigersund�kommune�for�å�utarbeide�en�gatebruksplan�for�Kjeld�Bugges�gate.�I�den�
forbindelse�skal�det�også�utføres�en�tilstandsanalyse�av�to�støttemurer�i�tilknytning�til�gaten.��
Tilstandsanalysen�er�utført�iht.�nivå�2�i�NS3424�"Tilstandsanalyse�av�byggverk".�Det�er�gjennomført�en�visuell�registrering�i�
tillegg�til�målinger�av�betongens�fasthet�og�karbonatiseringsdybden�i�betongen.�
Murene�er�referert�til�som�støttemur�A�og�støttemur�B.�Støttemur�A�ligger�ovenfor�Kjeld�Bugges�gate,�mens�støttemur�B�
ligger�nedenfor.�Støttemurene�er�laget�i�stedstøpt�betong.�Det�er�ikke�mottatt�noe�tegningsgrunnlag�eller�beregninger�for�
støttemurene.�

I�støttemur�A�er�det�registrert�grov�sprekkdannelse�og�groptæring,�men�betongen�generelt�er�i�tilfredsstillende�stand�og�kan�
beholdes.�I�støttemur�B�er�det�registrert�geometriske�avvik�som�indikerer�underdimensjonering.�Også�her�er�det�noe�
sprekkdannelse�og�tæring.�
Det�anbefales�å�reparere�støttemur�A�mekanisk�ved�å�skjære�bort�de�skadde�delene�og�erstatte�disse.�I�tillegg�må�drenering�
tilordnes.�Støttemur�B�anbefales�revet�og�gjenoppbygd.�Drenering�kontrolleres�og�eventuelt�oppgraderes�også�her.�
�
�
�
�
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�
�
�
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1 Innledning�
Multiconsult�er�engasjert�av�Eigersund�kommune�for�å�utarbeide�en�gatebruksplan�for�Kjeld�Bugges�gate.�
I�den�forbindelse�skal�det�gjennomføres�en�begrenset�tilstandsvurdering�av�to�støttemurer�langs�veien.�
En�begrenset�tilstandsvurdering�innebærer�tilstandsregistrering,�vurdering�av�årsaker�og�konsekvenser,�
og�anbefalte�utbedringstiltak.�

Videre�følger�innledende�opplysninger.�

1.1 Generelle�opplysninger�
Herunder�er�det�listet�opp�aktuell�informasjon�i�forbindelse�med�tilstandsvurderingen.��

Bygning�� � �

OBJEKT� Støttemur� BYGGEÅR� Ukjent�

ADRESSE�
Kjeld�Bugges�gate�

Egersund�
BYGNINGSTYPE�
(NS3457)�

Ikke�relevant�

Befaring(er)� � �

BEFARINGSDATO� 30.10.12�

TILSTEDE� Svein�Kyllingstad�for�Multiconsult�AS�

Oppdragsparter� �

OPPDRAGSGIVER�/�

ADRESSE�

Eigersund�kommune�

Postboks�580,�

4379�Egersund�

KONTAKTPERSON� Jone�Omdal��

TILSTANDSANALYSEN�
UTFØRT�AV/�

ADRESSE�

Multiconsult�AS�

Stokkamyrveien�13�

4313�Sandnes�

KONTAKTPERSON�
Svein�Kyllingstad�(+47�51�22�46�44,�
svein.kyllingstad@multiconsult.no)�

� � � �

1.2 Bakgrunn�
Multiconsult�AS�er�engasjert�av�Eigersund�kommune�for�å�utarbeide�en�gatebruksplan�for�Kjeld�Bugges�
gate.�I�den�forbindelse�er�det�behov�for�å�vurdere�to�støttemurer�langs�gaten�mtp.�på�hvorvidt�de�må�
rehabiliteres�eller�rives.�Bakgrunnen�er�flere�tydelige�sprekker�og�skader�i�murene.�

Den�ene�muren,�støttemur�A,�ligger�ovenfor�Kjeld�Bugges�gate,�mot�Gamle�Prestegårdsvei.�Den�andre,�
støttemur�B,�ligger�nedenfor�gaten,�mot�Johan�Feyers�gate�17.�Støttemurene�er�laget�i�stedstøpt�betong.�
Det�er�ikke�mottatt�noe�tegningsgrunnlag�eller�beregninger�for�støttemurene.�

1.3 Oppdragsbeskrivelse�
De�to�støttemurene�som�er�undersøkt�er�bare�noen�få�av�flere�tilsvarende�støttemurer�langs�gaten.�For�A�
er�lengden�mellom�starten�på�muren�ved�avgreining�til�Gamle�Prestegårdsvei�og�opp�til�trafostasjon�
undersøkt.�For�B�er�lengden�mellom�trapp�og�opp�til�hjørne�mot�ny�mur�undersøkt.�

Tilstandsanalysen�er�utført�etter�nivå�2�i�NS3424�"Tilstandsanalyse�av�byggverk�–�innhold�og�
gjennomføring".�Dette�defineres�som�en�visuell�registrering,�kombinert�med�enkle�målinger�og�destruktiv�
prøvetaking�om�nødvendig.�

Tilstandskontrollen�gjelder�i�sin�helhet�to�støttemurer�av�betong.�

�

�
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2 Registreringer�
Under�befaring�ble�det�utført�en�generell�visuell�undersøkelse,�dokumentert�med�kamera.�Betongens�
fasthet�ble�målt�med�prellhammer.�Karbonatiseringsdybde�ble�målt�med�fenolftalein.�Kloridinnhold�i�
betongen�er�ikke�målt.�

I�forkant�var�deler�av�mur�A�spylt,�men�mesteparten�var�likevel�mer�eller�mindre�dekket�av�mose.�

Videre�følger�en�oppsummering�av�de�registreringer�som�er�gjort.�

2.1 Støttemur�A�
Den�mest�markerte�skaden�i�støttemuren�er�sprekkdannelse�som�starter�i�murens�østlige�ende�og�
strekker�seg�omtrentlig�til�senter�av�muren.�For�det�meste�er�det�kun�en�grov�horisontal�sprekk,�men�det�
er�også�noen�mindre�vertikale�sprekker�tilknyttet.�Høyden�på�sprekken�fra�gatenivå�varierer�noe,�men�
den�ligger�generelt�midt�på�muren.��

I�en�del�av�støttemuren�har�sprekken�utvidet�seg�grunnet�vanngjennomtrengning.�Det�er�dannet�en�
rekke�groper�i�betongen,�som�følger�den�horisontale�sprekken�omtrent�1�m�fra�gatenivået.�Noen�av�
gropene�er�målt�til�å�være�opp�mot�10�11�cm�dype.�Betongen�omkring�sprekken�er�forvitret��og�tilslaget�
er�frilagt�i�store�områder.�Blant�annet�er�det�en�del�synlige�større�steiner�brukt�som�tilslag.�

Det�er�ikke�observert�armering�i�noen�av�gropene.�

Støttemuren�under�den�horisontale�sprekken�virker�tilnærmet�skadefri.�Det�er�ikke�registrert�noe�
loddavvik�eller�helningsavvik�her�som�kan�indikere�underdimensjonering,�sig�i�grunnen�eller�mangler�ved�
fundamentering.�

Det�har�utviklet�seg�noen�vertikale�riss�fordelt�langs�muren.�Det�antas�at�det�kan�være�flere�riss�under�
den�delen�av�veggen�som�er�fullstendig�mosegrodd.�

Overflater�på�muren�er�forvitret�og�har�dermed�fått�en�ru�tekstur.�Dette�har�blant�annet�vært�med�på�å�
tilrettelegge�for�kraftig�mosevekst.�Forvitringen�er�en�konsekvens�av�vann,�frost�og�mosegroing.�

�
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�
Bilde 1. Groper langs horisontal sprekk. 

�

Bilde 2. Dyp groptæring. Bilde 3. Dyp groptæring med synlig steintilslag. 

�
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�

Bilde 4. Horisontal sprekkdannelse. Bilde 5. Horistonal og vertikal sprekkdannelse. 

�

Tabell 1. Måling av betongtrykkfasthet på støttemur A. 
� P1 [N/mm2]� P2 [N/mm2] P3 [N/mm2]

1� 32 42,5 37

2� 40,5� 50 50

3� 40,5� 40,5 44

4� 37 37 40,5

5� 37 40,5 56

6� 40,5� 48 27

7� 30 51,5 37

8� 34 28,5 40,5

9� 27 42,5 23,5

10� 46 48 42,5

Snitt� 36,8� 43,7 40,3

�

Karbonatiseringsdybde�er�målt�til�0�5�mm.�Dette�kan�anses�som�neglisjerbart�mtp.�eventuell�
skadeutvikling.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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2.2 Støttemur�B�
Det�er�noe�utbøying�langs�horisontalaksen�nær�den�østre�enden.�Det�er�derimot�ikke�registrert�noe�
betydelig�loddavvik�i�området.��

Ellers�virker�muren�generelt�å�være�i�tilfredsstillende�stand,�utenom�et�område�nær�senter�hvor�det�er�
større�sprekkdannelse�både�horisontalt�og�vertikalt�med�avskalling�og�noe�synlig�armering.�Det�er�frilagt�
tilslag�og�noen�større�steiner�også�her.�Sprekkdannelsen�starter�i�østre�ende�ved�en�støpeskjøt.�

Overflater�på�muren�er�noe�forvitret,�spesielt�i�overkant,�og�har�dermed�fått�en�ru�tekstur.�Forvitringen�
er�en�konsekvens�av�vann,�frost�og�mosegroing,�men�muren�har�vært�noe�skjermet�av�vegetasjon.�

�

�
Bilde 6. Horisontalavvik i lengderetningen på muren. 
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Bilde 7. Overkant gjennomgående vertikal sprekk. Bilde 8. Vertikal og horisontal sprekk. 

Tabell 2. Måling av overflatefasthet på støttemur B. 
� P4�[N/mm2]� P5�[N/mm2]

1� 27 23,5

2� 23,5� 19

3� 23,5� 37

4� 27 37

5� 20 20

6� 23,5� 40,5

7� 20 37

8� 27 40,5

9� 27 23,5

10� 23,5� 37

Snitt� 24,7� 32,5

�

Karbonatiseringsdybde�er�målt�til�0�5�mm.�Dette�kan�anses�som�neglisjerbart�mtp.�eventuell�
skadeutvikling.�

�

�
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3 Vurdering��
Videre�følger�vår�overordnede�vurdering�av�mulige�årsaksforhold�og�konsekvenser�knyttet�til�de�
registreringer�som�har�blitt�gjort.��

Det�knyttes�noe�usikkerhet�til�målingene�av�fasthet�i�betongen.�Vi�presiserer�at�bruk�av�prellhammer�er�
en�enkel,�men�samtidig�en�noe�unøyaktig�prøvemetode�som�kun�gir�en�indikasjon�på�betongtrykkfasthet.�
Nøyaktigheten�er�forsøkt�hevet�ved�å�utføre�mange�målinger�i�hvert�prøvepunkt.�

Det�er�ikke�gjort�beregninger�av�konstruksjonenes�kapasitet�siden�det�ikke�er�mottatt�tegningsgrunnlag�
eller�beregninger.�Det�antas�at�murene�er�vinkelstøttemurer�med�hoveddelen�av�armeringen�på�innsiden�
av�nøytralaksen.�

3.1 Støttemur�A�
Det�antas�at�skadene�skyldes�overbelastning�av�muren,�noe�som�har�medført�horisontal�og�vertikal�
sprekkdannelse.�Overbelastningen�kan�ha�vært�forvoldt�av�tyngre�kjøretøy�på�veien�ovenfor�(som�ikke�
nødvendigvis�er�dimensjonert�for�tunge�kjøretøy),�teletrykk,�eller�en�kombinasjon�av�disse.��

Videre�har�vann�som�trenger�gjennom�sprekkene�forvitret�betongen�og�medført�gropdannnelse�i�
betongen.�Det�antas�at�øvrige�riss�hovedsakelig�skyldes�plastisk�svinn.�

Ved�videre�tverrsnittreduksjon�vil�stabiliteten�til�den�øvre�delen�av�betongmuren�svekkes.�Dette�skyldes�
at�betongen�som�forvitres�ligger�i�trykksonen�i�veggen,�noe�som�medfører�en�kapasitetsreduksjon�for�
hele�konstruksjonen.�I�verste�tilfelle�kan�veggen�knekke�og�øverste�del�velte�ut,�noe�som�også�vil�
destabilisere�Gamle�Prestegårdsvei.�

Siden�nedre�del�av�støttemuren�var�uten�skader�anses�denne�for�å�kunne�beholdes.�

Basert�på�observasjoner�og�målinger�av�betongtrykkfasthet�og�karbonatiseringsdybde�anses�betongen�
generelt�til�å�være�i�tilfredsstillende�stand�sett�bort�fra�bemerkede�skader.�Øvrige�anmerkninger�anses�
som�av�mer�estetisk�betydning.�

3.2 Støttemur�B�
Utbøyingen�langs�horisontalaksen�antas�å�skyldes�manglende�sideveis�armering�på�utsiden�av�
nøytralaksen�og/eller�mangler�ved�fundamenteringen.�Det�antas�at�armering�på�innsiden�er�
dimensjonert�tilstrekkelig�for�å�unngå�utbøying�i�øvre�del�av�muren,�men�at�muren�totalt�sett�er�
underdimensjonert.��

Årsaken�til�overbelastningen�kan�skyldes�vanntrykk�grunnet�mangelfull�drenering�og/eller�økt�vekt�av�
kjøretøy�i�forhold�til�hva�veien�er�dimensjonert�for.�

Sprekkdannelsen�antas�å�skylde�overbelastning�fra�veien�i�overkant.�Konsekvensen�er�noe�tilsvarende�
som�beskrevet�for�støttemur�A.��

�
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4 Anbefalte�utbedringstiltak�
Herunder�oppsummeres�de�anbefalte�utbedringstiltak.�Det�anses�nødvendig�med�grundig�prosjektering�
som�blant�annet�fanger�opp�flere�"omfangsnivåer"�ettersom�det�fremdeles�er�noen�
usikkerhetsmomenter,�spesielt�angående�støttemur�A.��

4.1 Støttemur�A�
Siden�det�ikke�er�registrert�geometrisk�avvik�i�den�nedre�delen�av�muren�antas�det�foreløpig�at�denne�
kan�beholdes.�

Det�anbefales�samtidig�å�fjerne�den�øverste�delen�av�muren�i�underkant�av�de�horisontale�
gjennomgående�sprekkene.�Fjerning�anbefales�utført�ved�frimeisling�av�armeringen,�da�dette�ivaretar�
armering,�og�muliggjør�montering�av�ny�armering�som�gir�bedre�mekanisk�samvirke�mellom�
gjenværende�og�ny�betong.�Deretter�støpes�det�ut�ny�mur�tilsvarende�som�tidligere.�Det�må�tilstrebes�å�
oppnå�god�heft�til�den�eksisterende�betongen,�samt�legge�inn�svellebånd�eller�tilsvarende�for�å�hindre�
vanngjennomtrengning�i�skjøtene.�Den�nye�delen�av�muren�forankres�i�eksisterende�betong,�og�armeres�i�
henhold�til�nye�beregninger.�Denne�reparasjonen�vil�omfatte�nær�hele�den�vestlige�delen�av�muren.�

Vertikale�sprekker�som�ikke�omfattes�av�nevnte�reparasjoner�utbedres�mekanisk.�Det�vil�si�utmeisling,�
reparasjon�av�eventuell�frilagt�armering�etter�prinsipp�for�mekanisk�reparasjon�og�utstøping�med�
reparasjonsmørtel.�

Muren�høytrykksvaskes�og�slemmes�med�sementbasert�slemmemasse.�Det�anbefales�å�
overflatebehandle�muren�med�en�impregnerende�eller�hydrofoberende�behandling�for�å�motvirke�
fremtidig�mose��og�algevekst.�

Overfor�muren�bør�det�opparbeides�tilfredsstillende�drenering.�Massene�bør�ha�gode�drenerende�
egenskaper,�og�det�må�legges�drensrør.�

4.2 Støttemur�B�
Ettersom�muren�antakeligvis�er�underdimensjonert�anbefales�det�at�den�rives�og�gjenbygges�etter�
gjeldende�krav.�

�
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Kommunens rolle som arealplanmyndighet 

 
Forord    

God arealplanlegging har stor betydning for kommunens innbyggere og kommunen som samfunn. 
Arealplanleggingen er en forutsetning for god by- og tettstedsutvikling med attraktive steder der folk 
trives. Infrastrukturutbygging og tilrettelegging for ulike former for næringsutvikling kan ikke 
gjennomføres uten forutgående arealplanlegging, og ikke minst er arealplanleggingen nødvendig for 
en god miljø- og ressurspolitikk. 

Dette debatthefte skal derfor være til hjelp for kommunen/fylkeskommunen og de folkevalgte til å 
sette i gang gode prosesser gjerne gjennom å gjennomføre en Folkevalgtdag med hele 
kommunestyret/fylkestinget med hjelp fra KS og sine prosessveiledere som har fordypet seg på 
dette tema. 

Vi takker Erik Plathe, kontorleder Kongsberg i Asplan Viak som har skrevet og utformet dette hefte i 
samarbeid med KS. 

Oslo 

04.12.12 
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KOMMUNESTYRETS PLANOPPGAVER OG PLANMYNDIGHET 

• Kommunestyret er planmyndighet 

• Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at 
 plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen.  

• Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen og oppretter de  utvalg og 
 treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. 

• Kommunen har plikt til å legge til rette for medvirkning og samarbeide med interesserte 
 private og offentlige parter 

• Statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen har plikt til å bidra i planarbeidet 

• Avklaringer med andre myndigheter skal skje så tidlig som mulig i planprosessen 

• Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse, 
 gjerne i samarbeid med andre kommuner. 

1. KOMMUNESTYRETS ANSVAR OG OPPGAVER I 

 AREALPLANLEGGINGEN 

Arealplanlegging er politikk og politikkutforming. Når det vedtas arealplaner omfordeles ofte store 
verdier og viktige samfunnshensyn avveies mot hverandre. Det er bare folkevalgte organ som kan 
gjøre denne jobben, for eksempel avveie om utbygging skal gå foran hensynet til landskapet, eller 
om jordvernet skal gå foran utbyggingsinteresser. Gjennom arealplanleggingen med medvirkning og 
samhandling med berørte myndigheter avklares arealbruk med stor verdi for samfunnet. 

 

Styrken ved planlegging er at det er en arena der alle interesser kommer inn og folkevalgte organer 
tar beslutninger. Plansystemet og planleggingen legger grunnlaget for avveininger til folkevalgte 
organer på regionalt nivå og i kommunene. Kommunestyrene i Norge har stor myndighet i 
arealplanleggingen, spesielt hvis en sammenligner med andre land i Europa. Denne myndigheten er 
gitt av Stortinget under forutsetning av at kommunene også ivaretar nasjonale og vesentlig regionale 

interesser i arealplanleggingen. Kommunene har følgelig ikke myndighet til å vedta arealplaner uten 
også å ta hensyn til nasjonale og vesentlig regionale interesser. Dette kan gjelde miljø og klima, 
jordvern, friluftsliv, kulturminner, støy, hensynet til artsmangfoldet i naturen og andre interesser. 
Alle disse interessene kan gjøre arealplanlegging som legger til rette for utvikling komplisert, men 
også interessant med et stort mulighetsrom for de kommunene som ønsker å bruke det. 
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F I G U R  1  KO M M U N E N  H A R  P L I K T  T I L  Å  I V A R E T A  N A S J O N A L E  O G  V E S E N T L I G  R E G I O N A L E   
  I N T E R E S S E R  I  A R E A LP L A N LE G G I N G E N  

 

Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, desentralisering av 
myndighet, medvirkning fra befolkningen og samarbeid med berørte fagorganer. Kommunen skal 
drive den lovbestemte prosessen og fatte vedtak. Kommunen skal søke samarbeid med berørte 
organer og andre som har interesse i planarbeidet, slik at interessene til enkeltpersoner, 
organisasjoner, kommunale organer og statlige fagmyndigheter blir ivaretatt. 

Når konflikter og frustrasjon oppstår i arealpolitikken er det viktig å skille mellom uenighet i nasjonal 
politikk og uenighet knyttet til hvordan politikken fortolkes og praktiseres. Innsigelser skal ta 
utgangspunkt i nasjonal politikk vedtatt av regjering og Storting. Ønsker om endringer i nasjonal 
politikk må tas opp med ansvarlig politisk myndighet på sentralt nivå. Samtidig er det på mange 
politikkområder stort rom for fortolkning og skjønnsutøvelse fra innsigelsesmyndighetene. I slike 
tilfeller er det legitimt å utfordre innsigelsesmyndighetene på grunnlaget for innsigelsen.       

I dette heftet er det særlig lagt vekt på å få fram hva arealplanlegging er, og hvordan kommunene 
kan ta rollen som arealplanmyndighet. 
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§ 1-1 I  PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.  LOVENS FORMÅL 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 
miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming 
av omgivelsene. 

 

§ 3-1 I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. OPPGAVER OG HENSYN I PLANLEGGINGEN ETTER LOVEN 

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:  
a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan 
oppgavene kan løses  

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer  

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv  

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling  

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og 
levekår i alle deler av landet  

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet  

g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport  

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 
sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom 
sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner 
og institusjoner, og allmennheten. 

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 
gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde. 

Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet 
i planområdet.  
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SPØRSMÅL: 

� Hvordan ivaretar kommunestyret sin rolle som arealplanmyndighet? 

� Hva kan være en god arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon? Hvilken rolle 
ønsker folkevalgte å ha i arealplanprosessene?  

� Hvordan sikres dialogen og samhandlingen med innbyggerne, næringslivet, lag og 
foreninger, andre offentlige myndigheter mv? 
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2. AREALPLANLEGGINGEN I KOMMUNENS PLANSYSTEM 

Arealplanleggingen inngår som en viktig del av kommunens plansystem. Hovedgrepene legges 
gjennom kommuneplanen med samfunnsdel, arealdel og kommunedelplaner for områder i 
kommunen der det er behov for å utdype arealdelen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste overordnede plan. Den peker ut 
kommunens visjon og satsingsområder, og legger viktige føringer for arealplanleggingen. Eksempler 
på slike føringer kan være utbyggingsmønster, omtale av knutepunkt som skal utvikles og strategier 
for hytteområder, næringsområder osv. Føringene kan også være knyttet til boligpolitikken og typer 
bolig som ønskes bygget (småhus, rekkehus, blokk).  

Kommunal planstrategi skal vedtas av kommunestyret i løpet av det første året av 
kommunestyreperioden. Her tar kommunestyret på bakgrunn av kommunens situasjon og 
strategiske utfordringer, stilling til om kommuneplanen eller deler av denne skal revideres eller 
videreføres. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Planstrategien er 
altså et virkemiddel for det nye kommunestyret for å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 
prioritere i valgperioden. 

Mange kommuner har også stor nytte av å gå gjennom erfaringene med gjeldende kommuneplan. 
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning i 
forhold til kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Gode råd for kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland. Fylkesmannen i Nordland, Nordland 
fylkeskommune, Helgeland regionråd og KS 2012.  

FI G U R  2  KO M M U N E P LA N E N  B E S T Å R  A V  S A M F U N N S D E L ,  A R E A L D E L  O G  H A N D L I N G S D E L  M E D  

Ø K O N O M I P LA N .  I  D E N  K O M M U N A L E  P L A N S T R A T E G I E N  T A S  D E T  S T I L L I N G  T I L  O M  K O M M U N E P L A N E N  E L L E R  

D E L E R  A V  D E N N E  S K A L  R E V I D E R E S .  
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Arbeidet med kommunal planstrategi og rulleringen av kommuneplanen kalles ofte “fireårshjulet” 
siden den skjer vært fjerde år. I tillegg løper “årshjulet” med årlig rullering av handlingsdel med 
økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding/regnskap og tertialrapporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I G U R  3  PLA N LE G G I N G S H J U LE T  

 

Kommunens arealplanlegging skal henge sammen med de satsingsområdene og strategiene 
kommunen har vedtatt i samfunnsdelen til kommuneplanen. For å gjennomføre arealpolitikken fra 
kommuneplanen og helt ned til gjennomføring av byggetiltak og andre tiltak brukes 
reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 

Det er flere mulige veier fra kommuneplanen til gjennomføring av utbyggingstiltak jfr. figur 4. 
Kommunen fastsetter selv hvilke reguleringsplankrav det skal være gjennom kommuneplanens 
arealdel. Det mest “rigide” forløpet kan kreve 4 plantrinn (kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering). Det enkleste er ett dvs. direkte fra 
kommuneplanens arealdel til byggesaksbehandling. Dette er bare mulig i enkle oversiktlige 
plansituasjoner. Vanligvis er det krav om detaljreguleringsplan når kommunen har avklart den 
overordnede arealbruken i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan. 

Det er viktig at kommunens arealplansystem er effektivt og forutsigbart uten unødig mange 
plantrinn fram til gjennomføring av tiltak. 
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FI G U R  4 .  FR A  K O M M U N E P LA N E N  T I L  G J E N N O M F Ø R I N G  A V  T I L T A K  

 
 

S P Ø R S M Å L :  

� Gjør planstrategien godt rede for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til 
samfunnsutvikling og miljø, herunder langsiktig arealbruk? 

� På hvilken måte ivaretar kommuneplanens arealdel visjon, satsingsområder og strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel? 

� Hvordan sikrer kommunen at den har et effektivt og forutsigbart arealplansystem? 
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3. NÆRMERE OM DE KOMMUNALE AREALPLANENE 

Kommunale arealplaner vedtas med rettslig bindende virkning. Det gjør at planene omfattes med 
stor interesse og er underlagt spesielle saksbehandlingsregler. De kommunale arealplanene er: 

� Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 

� Reguleringsplan 
o Områderegulering 
o Detaljregulering 

De kommunale arealplanene henger sammen med andre planverktøy i plan- og bygningsloven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I G U R  5 .  PL A N V E R K T Ø Y E N E  I  P LA N -  O G  B Y G N I N G S L O V E N  O G  D E  K O M M U N A L E  A R E A L P L A N E N E .  

 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser arealbruk for hele kommunen. De fleste 
kommunene har en arealdel for hele kommunen og kommunedelplaner for deler av kommunen som 
trenger særlige arealavklaringer. Det kan for eksempel være for sentrumsområder, hytte- og 
reiselivsområder i fjellet, deler av kystområdene mv. Kommunedelplanene er også en del av 
kommuneplanens arealdel med de samme behandlingsreglene og virkningene. 

Det er viktig at arealdelen holdes på et overordnet nivå og sees i sammen-heng med føringer i 
samfunnsdelen. I samfunnsdelen kan det gis uttrykk for hva kommunen vil i arealpolitikken, uten å 
måtte forholde seg til arealdelens rettsvirkninger direkte. Mange kommuner legger vekt på å vedta 
samfunnsdelen før revisjonen av arealdelen sluttføres når kommuneplanen revideres samlet. 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

• Omfatter hele kommunens areal og vedtas 
med rettsvirkning. Skal følge opp 
kommuneplanens samfunnsdel. 

• Legger føringer for kommunens 
utbyggingspolitikk, vekst og vern. 

• Viser hovedtrekkene i kommunens arealbruk. 
Er en overordnet strategisk arealplan som ikke 
skal ta stilling til detaljer. 

• Følges opp med reguleringsplaner og 
eventuelt kommunedelplaner for deler av 
kommunen der det er behov for å utdype 
kommuneplanen. 

• Skal som alle arealplaner bestå av plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse.  

 
 

KOMMUNEDELPLAN 

• Utdyping av kommuneplanens 
arealdel for en del av kommunen. 

• Utarbeides for sentrumsområder, 
hytte- og reiselivsområder, 
kystområder og andre områder med 
særlige planbehov. 

• I praksis en del av kommuneplanens 
arealdel med de samme 
behandlingsreglene. 

• Må ikke bli for detaljert. Det er ikke 
direkte varsling til grunneiere eller 
klageadgang som det er for 
reguleringsplaner. 
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REGULERINGSPLANER 

Reguleringsplaner består av to typer; områderegulering og detaljregulering. Når begrepet 
reguleringsplan brukes menes begge plantypene. Reguleringsplaner skal bygge på føringer i 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, og utarbeides der det er satt krav om det i disse 
planene. 

Reguleringsplaner gir berørte grunneiere og rettighetshaver rettsikkerhet gjennom at de skal varsles 
med brev når planarbeidet startes opp. Kommunestyrets endelig vedtak om reguleringsplan kan 
også påklages. Det kan ikke vedtaket av kommuneplanen. Reguleringsplan gir også 
ekspropriasjonshjemmel. 

OMR ÅDER EGULERIN G  
Områderegulering brukes vanligvis for større områder med mange eiendommer i byer og tettsteder, 
utmarksområder eller andre plansituasjoner for å legge rammer for byggetiltak eller videre 
detaljregulering. Områderegulering kan bare utarbeides av kommunen selv, eller av private eller 
andre offentlige myndigheter i samarbeid med kommunen. 

 

OMRÅDEREGULERING 

� Reguleringsplan primært for større 
områder og mange grunneiere. 

� Kan utarbeides av kommunen selv, 
eller av andre i samarbeid med 
kommunen der for eksempel private 
eller andre offentlige myndigheter 
kan betale planarbeidet. 

� Kan være et alternativ til 
kommunedelplan. Gir grunneiere og 
berørte større rettssikkerhet 
(varsling og klageadgang). 

� Krever avklaring av flere detaljer og 
mer omfattende utredninger enn i 
en kommunedelplan, og er mer 
ressurskrevende å utarbeide. 
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DETALJREGULERIN G  
Detaljregulering er en plan for gjennomføring, i første rekke av utbyggingstiltak. Planene er oftest 
avgrenset til mindre områder og gjelder som regel en eller noen få eiendommer. Detaljregulering 
kan utarbeides av private eller andre offentlige myndigheter og sendes inn til kommunen for 
behandling. 

 

DETALJREGULERING 

• Reguleringsplan for 
gjennomføring av utbygging og 
vern. 

• Omfatter oftest avgrensede 
områder med en eller noen 
grunneiere. 

• Kan utarbeides av private og 
sendes inn til kommunen for 
behandling. 

• Kommunen tar stilling til om 
private forslag skal fremmes 
gjennom 1. gangs behandling i 
politisk utvalg. Dersom 
kommunen velger å fremme 
planen og legge den ut til høring 
og offentlig ettersyn er planen 
overtatt av kommunen. 

• Byggetiltak som ikke er offentlige 
i privat innsendt detaljregulering 
må gjennomføres innen 5 år etter 
at planen er vedtatt. Ellers må 
planvedtaket forlenges. 

• Kommunen kan ta plangebyr for 
å behandle innsendte forslag til 
detaljregulering. 
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SPØRSMÅL: 

� Arealplanlegging er ressurskrevende. Hvordan har kommunen prioritert arbeidet med 
arealplaner i kommunal regi opp mot kommunens utfordringer og tilgjengelige ressurser? 

� Hvordan samarbeider kommunen med private forslagstillere av arealplaner? Er 
samarbeidet bra? Hva tenker næringslivet om dette?  

� Blir nasjonale interesser og vesentlige regionale interesser tilstrekkelig ivaretatt? 

 

 

4. GJENNOMFØRING AV AREALPLANER  

Arealplaners verdi kan vurderes i forhold til om planenes intensjoner og løsninger faktisk blir 
realisert. Enkelte arealplaner er helt eller delvis “verneplaner” der hensikten er å hindre at noe skjer 
som inngrep i natur, landbruksområder eller kulturminner. Da er planens virkning at den gir 
kommunen hjemmel for å nekte tiltak som truer verneverdiene. 

De fleste arealplanene legger også til rette for utbygging. Planen skal da sikre at utbygging kan skje 
innenfor forsvarlige samfunnsmessige rammer. Samtidig må den være realiserbar. Det må være 
mulig for private og offentlige utbyggere å gjennomføre de planløsningene som er vedtatt. 

Det er viktig at kommunen i samarbeid med aktuelle private og offentlige tiltakshavere også 
vurderer hvilke kostnader til felles infrastruktur planen utløser - som veier, nye rundkjøringer, 
gangveger, grønnstruktur, parker og annen infrastruktur som ikke inngår i opparbeidelsesplikten i de 
enkelte utbyggingsprosjektene. Det gjelder spesielt for reguleringsplaner, men også ved utlegging av 
nye utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel bør det vurderes om det er tunge 
infrastrukturløft som må til for å gjøre områdene byggeklare. Det er viktig informasjon for 
kommunen og for framtidige utbyggere. 

Utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger/grunneier og kommunen om gjennomføring av en 
arealplan. Bruk av utbyggingsavtaler er regulert gjennom egne bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. Det er vanlig og svært nyttig å bruke utbyggingsavtaler i tilknytning til 
reguleringsplaner som utarbeides av private. Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for å fordele 
kostnader til felles infrastruktur mellom kommunen og utbygger, og mellom flere utbyggere 
innenfor et større utbyggingsområde. 
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FI G U R  6  U T B Y G G I N G S A V T A L E  O G  G J E N N O M F Ø R I N G  A V  A R E A L P L A N E R .  

 

 

SPØRSMÅL: 

� Hvordan legger kommunen til rette for gjennomføring av arealplaner? Er ansvaret klart 
plassert i kommunens organisasjon? 

� Arealplaner definerer hvilken infrastruktur som må på plass. Er arealplanen 
gjennomførbar, og hva er de økonomiske konsekvensene for kommunen og andre 
aktører? 

� Har kommunen en avklart og tydelig  politikk for bruk av utbyggingsavtaler? 
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5. AREALPLANPROSESSENE 

Alle arealplaner skal være utarbeidet etter prosessreglene i plan- og bygningsloven for å kunne 
vedtas med bindende virkning. I tillegg skal kommunen og andre som utarbeider forslag til 
arealplaner legge til rette for medvirkning og samhandling med berørte myndigheter. Medvirkning 
og samhandling skal tilpasses planoppgaven. Dette er nedfelt som krav i plan- og bygningslovens § 5 
som er bestemmelser om medvirkning.  

Prosessreglene i plan- og bygningsloven krever: 

1)  Arealplanarbeid skal varsles i media og på kommunens nettsider. For 
 reguleringsplaner skal det også sendes brev til berørte grunneiere og 
 rettighetshavere. 

 For kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner der det er 
 krav om konsekvensutredning skal det lages et planprogram.  Planprogrammet 
 er en “oppskrift” for gjennomføring av planarbeidet. Planprogrammet skal legges 
 ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker før det fastsettes av kommunen. 

 Hvilke reguleringsplaner som har krav om konsekvensutredning bestemmes av 
 forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen kan ikke vedta at en 
 reguleringsplan skal ha krav om konsekvensutredning eller ikke. 

2) Arealplanforslag med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til 
 høring og offentlig ettersyn i 6 uker. For arealplaner med krav om 
 konsekvensutredning skal konsekvensutredningen inngå i planbeskrivelsen. 

3) Vedtatt arealplan skal kunngjøres.  
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FI G U R  7 .  H O V E D T R I N N  I  E N  P LA N P R O S E S S  F O R  K O M M U N E P LA N E N S  A R E A LD E L  E LLE R  

K O M M U N E D E L P L A N .  E N  R E G U L E R I N G S P L A N P R O S E S S  V I L  F Ø L G E  D E  S A M M E  H O V E D T R I N N E N E,  

M E N  D E  F L E S T E  R E G U L E R I N G S P L A N E R  S K A L  B A R E  V A R S L E S  O G  T R E N G E R  I K K E  P L A N P R O G R A M  

F O R D I  D E  I K K E  O M F A T T E S  A V  F O R S K R I F T  O M  K O N S E K V E N S U T R E D N I N G E R .  
 

Som planmyndighet har kommunen et ansvar for å involvere relevante parter i utformingen av 
kommunens planer. Medvirkning må tilpasses planoppgaven. Hva er det hensiktsmessig å medvirke 
om? Ofte ligger mye fast som eksisterende utbygde situasjon, statlige rammer og mange naturgitte 
forhold. Det er derfor viktig at det legges til rette for medvirkning om spørsmål som befolkningen 
har mulighet for å påvirke i den aktuelle arealplansaken, og ikke forhold som uansett vil ligge fast. 

For å legge til rette for en meningsfull medvirkning kan det være nyttig å tenke gjennom hvem 
medvirkning er myntet på. Medvirkning skal i første rekke sikre at de som ikke gjennom makt i form 
av innsigelsesmyndighet eller andre ressurser kan komme til “planleggingsbordet” mulighet til å gi 
innspill og være en del av plandialogen.  
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F I G U R  8  M E D V I R K N I N G  O G  S A M A RB E I D.  MY N D I G H E T E R  M E D  I N N S I G E LS E S M Y N D I G H E T  

E LLE R  A K T Ø R E R  M E D  A N D R E  R E S S U R S E R  S O M  G I R  T I LG A N G  T I L  “P L A N L E G G I N G S B O R D E T ”  

M Å  K O M M U N E N  S A M A RB E I D E  M E D.  ME D V I R K N I N G  G J E L D E R  D E  S O M  E R  P Å  U T S I D E N  O G  

A V H E N G I G  A V  A T  K O M M U N E N  T I LR E T T E LE G G E R  F O R  M E D V I R K N I N G  F O R  A T  D E  S K A L  K U N N E  

K O M M E  T I L  “P L A N L E G G I N G S B O R D E T ” .  

HVA ER VIKTIG I  PLANPROGRAMMET FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL? 

Når kommuneplanen og arealdelen revideres utarbeides planprogrammet som første del av 
planprosessen. Innholdet i planprogrammet vil tilpasses i den enkelte kommune og kan omfatte; 

� Om bakgrunnen og formålet med kommuneplanrevisjonen. 

� Forutsetninger og føringer for planarbeidet; 

o Føringer fra kommunal planstrategi og gjeldende samfunnsdel 

o Viktige nasjonale og regionale interesser som har betydning for kommunens revisjon 
av arealdelen 

o Hvilke deler av gjeldende arealdelen som skal ligge fast, og hva som tas opp til 
revisjon. Hvor og hvilke type arealinnspill fra grunneiere/utbyggere ønsker/ønsker 
ikke kommunen ved denne kommuneplanrevisjonen? 

� Hovedtema og spørsmål planarbeidet skal ta opp. Strategiske valg eller alternativ kommunen 
står overfor i arealpolitikken. 

� Organiseringen av planarbeidet, hvordan det vil legges til rette for medvirkning og 
samarbeid 

� Utredningsbehov 
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Det er viktig at kommunestyret bruker planprogrammet til å legge føringer for det etterfølgende 
planarbeidet. Dette gjelder spesielt arealinnspill fra grunneiere og utbyggere, slik at en unngår et 
stort omfang av innspill som vil være i konflikt med nasjonale eller vesentlig regionale interesser. 

 

SPØRSMÅL: 

� Legger kommunen til rette for medvirkning tilpasset planoppgaven og hva det kan 
medvirkes om?  

� Ofte oppfatter ikke befolkningen at det pågår arealplanarbeid før tidligst når arealplan 
legges ut til høring og offentlig ettersyn. Bør det offentlige ettersynet brukes mer aktivt til 
å drøfte alternativer? 

� Hvordan bruker kommunestyret planprogrammet til å legge føringer for etterfølgende 
planarbeid? 
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6. KOMMUNENS ANSVAR FOR NASJONALE OG REGIONALE 

INTERESSER 

Kommunen har plikt til å ivareta både lokale, nasjonale og vesentlig regionale interesser i 
arealplanleggingen. For å utnytte kommunens handlingsrom i arealplanleggingen og ta ansvaret som 
arealplanmyndighet fullt ut, er det viktig at nasjonale og viktige regionale interesser blir integrert og 
vurdert av kommunestyret i planprosessen og når arealplaner skal vedtas. Administrasjonen har 
ansvar for å sikre at dette blir belyst i plandokumenter og planprosessen forøvrig 

NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING  
Kommunene har et svært omfattende sett av statlige føringer og pålegg og ta hensyn til i sin 
planlegging. For å gjøre det enklere for kommunene å forholde seg til dette, og fremme en 
bærekraftig utvikling skal Regjeringen etter § 6-1 i plan- og bygningsloven hvert fjerde år utarbeide 
et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Nasjonale 
forventninger). 

 

De første nasjonale forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 og fokuserer på 
klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 
næringsutvikling, natur - kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.  

I forhold til kommunenes planlegging gir forventningene i første rekke en oversikt over hensyn og 
interesser kommunene må forholde seg til i planleggingen. 

Det er viktig å understreke at de nasjonale forventninger etter § 6-1 i plan- og bygningsloven ikke er 
grunnlag for innsigelse. Kommunen har heller ingen plikt til å synliggjøre at forventningene er 
ivaretatt. Samtidig kan oversikten være en god oversikt for kommunen.  

NÆRMERE OM INNSIGELSE 
Kommunene fikk gjennom plan- og bygningsloven av 1986 rett til å egengodkjenne arealplaner. Før 
dette skulle Miljøverndepartementet stadfeste generalplaner (kommuneplaner) og Fylkesmannen 
reguleringsplaner. For å sikre at kommunene gjennom egengodkjenningen også ivaretar nasjonale 
og vesentlige regionale hensyn i arealplanleggingen ble innsigelse innført som virkemiddel. Samtidig 
ble det lagt til rette for at særlovsbehandling ble integrert i planbehandlingen (for eksempel etter 
veglovgivningen) slik at det ikke ble behov for to eller flere vedtak i en plansak. 
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Innsigelse er et omstridt virkemiddel, men er faktisk en viktig forutsetning for kommunenes rett til å 
egengodkjenne arealplaner, og at vi har en god samordning mellom ulike sektorlover og 
arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Den rettslige betydning av innsigelse er at det ikke 
er gjort endelig planvedtak i kommunen, og at myndigheten overføres til Miljøverndepartementet.  

Innsigelse kan fremmes av nabokommuner, fylkeskommunen, Sametinget, og i dag vel 18 statlige 
myndigheter (se boks). Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og 
bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av 
de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne ha 
vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet 
av de ti foregående år.   
Etter plan- og bygningsloven kan innsigelse fremmes når planen er lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn og senest innen høringsfristen. I planpraksis brukes også varsel om innsigelse i planfasene 
før plan legges ut til høring og offentlig ettersyn. Varsel om innsigelse innebærer at 
innsigelsesmyndighet varsler kommunen om at det vil bli fremmet innsigelse til et planforslag som 
senere legges ut til offentlig ettersyn dersom planforslaget vil omfatte de løsningene som har vært 
presentert som en del av samhandlingen i de tidlige planfasene.   

 

§ 5-4. MYNDIGHET TIL Å FREMME INNSIGELSE TIL PLANFORSLAG  

Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre 
grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.  

Andre kommuner kan fremme innsigelse mot forslag til slike planer i spørsmål som er av vesentlig 
betydning for kommunens innbyggere, for næringslivet eller natur- eller kulturmiljøet i kommunen, 
eller for kommunens egen virksomhet eller planlegging.  

Sametinget kan fremme innsigelse mot slike planer i spørsmål som er av vesentlig betydning for 
samisk kultur eller næringsutøvelse.  

Dersom planforslaget er i strid med bestemmelser i loven, forskrift, statlig planretningslinje, statlig 
eller regional planbestemmelse, eller overordnet plan, kan det fremmes innsigelse.  

Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for høringen av    
planforslaget. Innsigelse skal begrunnes.  

 

Mange innsigelser er knyttet til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentra (etter ny PBL statlig 
planbestemmelse), rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport (etter ny PBL statlige 
planretningslinjer), statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen, 
kulturminneloven, jordloven, naturmangfoldloven og veglovgivningen. 

Den viktigste måten å unngå innsigelse er å legge til rette for gjensidig og tidlig samhandling mellom 
kommunen og berørte myndigheter i arealplanprosessene. kommuner som legger til rette for dette 
tar både ansvaret som arealplanmyndighet fullt ut, og styrker muligheten for å utnytte det 
kommunale handlingsrommet.   
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Kommunene må i arealplanleggingen ta den vanskelige rollen som planmyndighet, og ta hensyn til 
den enhver tid gjeldende nasjonale politikken som styrer arealplanleggingen. Kommuner som velger 
å utfordre den nasjonale politikken vil også kunne utløse et behov for at myndigheter må bruke 
innsigelse. Samtidig må kommunene i plansaker ofte utfordre noen nasjonale politikkområder for å 
ivareta andre. De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging viser med 
tydelighet de målkonfliktene det er mellom ulike nasjonale politikkområder, og som ofte må løses 
gjennom kommunale arealplanvedtak. 

Innsigelse skal alltid begrunnes av innsigelsesorganet. Dette er et krav i § 5-4 i plan- og 
bygningsloven. I en begrunnelse skal det konkret gå fram hvorfor det er en konflikt med nasjonal eller 

vesentlig regional interesse i den konkrete plansaken. Det er ikke nok for innsigelsesmyndighet å vise til 
for eksempel generelle statlige styringsdokumenter. 

AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Når kommuneplanens arealdel revideres legges det også til rette for arealinnspill fra grunneiere, 
utbyggere og næringsdrivende som ønsker å gjennomføre utbyggingstiltak. Noen kommuner velger 
å legge alle arealinnspillene ut til høring og offentlig ettersyn uten å vurdere dem i forhold til 
nasjonale eller vesentlig regionale interesser. Dette kan skape mange konflikter og innsigelser fra 
berørte myndigheter. I tillegg kan det skape mye frustrasjon og unødig arbeid hos grunneiere, og 
kommunen mister ofte oversikt over viktige strategiske valg fordi konsekvensvurderinger av 
enkeltinnspill tar fokus og mye av ressursene. 

Det er viktig at kommunestyret legger tydelige føringer for hvilke typer arealinnspill kommunen 
ønsker når kommuneplanens arealdel revideres. Føringer for arealinnspill legges i planprogrammet 
for revisjonsarbeidet. 

Det er også viktig at arealinnspill vurderes og siles i forhold til nasjonale og vesentlig regionale 
interesser før de legges inn i forslag til arealdelen. 

INNSIGELSE OG DET LOKALE SELVSTYRET 

Innsigelse innebærer at kommunen ikke kan vedta kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 
med endelig rettsvirkning. Det er viktig at kommunen samarbeider med berørte myndigheter og 
vurderer nasjonale og vesentlige regionale interesser i arealplanleggingen. Samtidig må myndigheter 
ikke misbruke innsigelse som virkemiddel. Det må være synliggjort konflikt med nasjonal eller 
vesentlig regional interesse før det kan fremmes innsigelse. 

 

Kommunestyret har som planmyndighet et viktig ansvar for å vurdere arealinnspill fra grunneiere og 
andre også i forhold til nasjonale og vesentlig regional interesser før arealplan legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det kommunale selvstyret er ikke tjent med at denne vurderingen gjøres av berørte 
myndigheter gjennom bruk av innsigelse. 

 

Kilde: Gode råd for kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland. Fylkesmannen i Nordland, 
Nordland fylkeskommune, Helgeland regionråd og KS 2012. 
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VIKTIGE MOMENTER FOR KOMMUNENS BRUK AV AREALPLANMYNDIGHETEN  
Følgende momenter er særlig viktige for at kommunen tar sin arealplanmyndighet fullt ut. 

• Kommunen har en rullerende kommuneplanlegging der kommuneplanens 
 samfunnsdel og arealdel er fremtidsrettet og aktuell, og utarbeidet med god dialog 
 med innbyggerne, næringslivet og andre interessenter. 

 En aktuell arealdel gir forutsigbarhet for næringsliv og befolkning, og trygghet for at 
 gjeldende nasjonale og vesentlig regionale interesser er integrert. 

• Kommunen må vurdere hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser skal 
 ivaretas i egen kommune, og ikke overlate dette til statlige myndigheter alene. 

 Det er viktig at kommunen både gjør seg opp en mening om hva som er viktig for 
 lokalsamfunnet, og legger til rette for tidlig samarbeid med berørte myndigheter om 
 hvilke nasjonale og vesentlige regionale interesser som kommunen bør ta hensyn til. 
 Kommunen må også bruke planfaglige råd fra berørte myndigheter. 

• Kommunens arealdel følges slik at arealpolitikken ikke blir en 
 «dispensasjonspolitikk» 

 Konsekvent praktisering av vedtatte arealplaner er viktig for likebehandling av 
 grunneiere og næringsdrivende og statlige myndigheter. Da må kommuneplanens 
 arealdel ikke gjøres for detaljert, men være en overordnet strategisk arealplan som 
 den er ment å være. Mange detaljer vil øke behovet for dispensasjoner. 

 

 

SPØRSMÅL: 

� Hvordan ivaretar kommunen nasjonale og vesentlige regionale interesser i 
arealplanleggingen? 

� Hvordan er samhandlingsrutinene med berørte statlige myndigheter og 
fylkeskommunen? Hvordan kan de forbedres? 

� Hvordan legges det til rette for å styre og vurdere arealinnspill fra grunneiere når 
arealdelen revidere? Brukes planprogrammet aktivt til dette? 
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7. NÅR DET OPPSTÅR KONFLIKT MED BERØRTE MYNDIGHETER 
 
Uenighet mellom kommunen og berørte myndigheter kan oppstå i arealplanleggingen fordi mange 
ulike hensyn må avveies mot hverandre. Når det ikke er mulig å løse uenigheten gjennom 
samhandling, oppstår det konflikt der berørt myndighet fremmer innsigelse. Innsigelse fremmes 
formelt når arealplaner legges ut til høring og offentlig ettersyn, men kan også varsles på et tidligere 
stadium i planprosessen. 

Kommunen må vurdere innvendingene som berørte myndigheter har og prøve å få fram en løsning 
så godt det lar seg gjøre gjennom samråd med den eller de aktuelle myndighetene det gjelder. Er det 
ikke mulig å få fram en løsning, eller kommunen mener innsigelsen ikke er berettiget, bør saken gå 
videre til mekling hos fylkesmannen og eventuelt videre til Miljøverndepartementet for avgjørelse. 
Det er bare et fåtall konfliktsaker som havner i Miljøverndepartementet. 

 

KOMMUNEN MÅ KREVE AT INNSIGELSE DREIER SEG OM DE VIKTIGSTE 

AVVEININGENE 
Innsigelse kan fremmes til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er 
av nasjonal eller vesentlig regional betydning m.m. Innsigelser må dreie seg om de viktigste 
avveiningene mellom lokale, regionale og nasjonale interesser. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell 
sier i Nationen 29.10.2012: «Innsigelsene skal kun fremmes når det er helt nødvendig for å ivareta 
viktige nasjonale hensyn, motforestillingene må komme tidlig i prosessen og samordningen mellom 
ulike etater må bli bedre.» 
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KOMMUNEN MÅ KRE VE AT INNSIGELSE GIS  EN KONKRET BEGRUNNELSE 
Innsigelse skal begrunnes. Det er et krav i § 5-4 i plan- og bygningsloven. Undersøkelser1 viser at det 
langt fra alltid er tilfelle at innsigelser blir begrunnet, eller at det går klart fram at det er konflikt med 
nasjonal eller vesentlig regional interesse i den konkrete plansaken. 

Kommunen må kreve at innsigelser skal begrunnes, og at det må gå klart fram hvorfor det er konflikt 
med nasjonal eller vesentlig regional interesse i den konkrete plansaken. 

En begrunnet innsigelse skal få fram hva som er årsaken til innsigelsen (interessekonflikt, 
plankvalitet eller manglende dokumentasjon), hvilke nasjonale eller vesentlige interesser som er 
berørt, og hvilke styringsdokumenter det vises til. Eksempel på en begrunnet innsigelse er der 
kommunen i en boligplan bygger ned en dam med stor salamander (årsak), arten står på rød-liste for 
truede arter (konflikt med nasjonal interesse), og det vises til loven om naturmangfold 
(styringsdokument).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I G U R  9  HV I LK E  E LE M E N T E R  E N  B E G R U N N E T  I N N S I G E LS E  B Ø R  B E S T Å  A V .  DE T  E R  S Æ R L I G  V I K T I G  

A T  D E T  G Å R  K LA R T  F R A M  F O R  K O M M U N E N  A T  D E T  E R  K O N K R E T  K O N F L I K T  M E D  N A S J O N A L  E L L E R  

V E S E N T L I G  R E G I O N A L  I N T E R E S S E  I  D E N  A K T U E L L E  P L A N S A K E N.  

MEKLING 
Vil kommunen ikke ta hensyn til en innsigelse kan kommunen anmode fylkesmannen om mekling 
mellom kommunen og innsigelsesmyndigheten for å søke komme fram til en løsning. Mekling bør 
skje på grunnlag av at planen er behandlet i politisk organ. Dersom mekling ikke fører fram skal 
planen etter vedtak i kommunestyret sendes til Miljøverndepartementet via fylkesmannen for 
behandling. Miljøverndepartementet kan ta innsigelsen til følge, delvis ta den følge, eller ikke ta den 
følge.  

 

                                                                 
1 K i l d e :  I n n s i g e l s e s i n s t i t u t t e t s  p å v i r k n i n g  p å  l o k a l t  s e l v s t y r e .  A s p l a n  V i a k  A S ,  A g e n d a  K a u p a n g  A S  p å  
o p p d r a g  f r a  K S - F o U  2 0 1 2 .  
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NÅR KONFLIKTER OPPSTÅR: 

 

o Arealplanlegging handler om å styre arealbruken, avveie ulike interesser, løse konflikter og ta 
 beslutninger i  folkevalgte organer 

 

o God dialog for å unngå konflikter   

 o Unngå innsigelse som virkemiddel for dialog 

 o Ta de vanskelige beslutningene selv 

 o Bevisst på egen rolle og ha respekt for andres roller 

 o Lytt til planfaglige råd 

 

o Erkjenne hva nasjonale føringer betyr for egen kommune 

 

o Dersom innsigelse fremmes 

 o Kommunen må vurdere om innsigelsen er legitim. - Innsigelse skal ha konkret begrunnelse 
  fra berørte myndigheter og skal bare dreie seg om de viktigste avveiningene ift nasjonale 
  og vesentlige regionale interesser. Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold  
  fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og 
  som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse 
  mot forhold i plansak som det  kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med 
  en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. 

 o Kommunen må vurdere om innsigelsen helt eller delvis kan imøtekommes. Inviter til  
  dialog med innsigelsesorganet. 

 o Er det ikke mulig å komme fram til en løsning, ta kontakt med fylkesmannen for mekling. 

 o Fører ikke mekling fram sendes plansaken via fylkesmannen til Miljøverndepartementet 
  for avgjørelse. 
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ORD OG BEGREPER KNYTTET TIL KOMMUNENS PLANLEGGING 
 

Kommunestyrets 
planoppgaver og 
planmyndighet 

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og 
skal sørge for at plan- og bygningslovgivningen følges i kommunen. 
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og 
reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale 
planleggingen og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes 
nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Kommunestyret skal sikre 
at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. (Utdrag fra 
§ 3-3 i plan- og bygningsloven) 

 

Kommunal planstrategi Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et dokument der det 
nye kommunestyret på bakgrunn av en drøfting av kommunens situasjon 
og utfordringer innen samfunn og egen virksomhet tar stilling til om 
kommuneplanen eller deler av denne skal revideres eller ikke, og om det 
er andre viktige planoppgaver som skal prioriteres i 
kommunestyreperioden. Kommunestyret skal vedta kommunal 
planstrategi senest ett år etter at det er konstituert. Nedfelt som krav i § 
10-1 i plan- og bygningsloven. 

 

Kommuneplan Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel som dekker hele kommunens 
areal. Nedfelt som krav i § 11-1 i plan- og bygningsloven. 

 

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjon og 
satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. 
Kommunen bestemmer selv hvordan samfunnsdelen skal utformes.  

 

Kommuneplanens 
arealdel 

Kommuneplanens arealdel er en oversiktsplan som viser hovedtrekkene i 
arealbruk for hele kommunen og skal bestå av plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. Arealdelen vedtas med 
rettsvirkning, og er bindende for nye eller utvidelse av eksisterende 
utbyggingstiltak.  
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Kommunedelplan Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen for tema 
(samfunnsområder) eller en del av kommunens areal. Eksempel på 
kommunedelplan for tema er kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser. Eksempel på kommunedelplan for areal er en 
kommunedelplan for et tettsted. Kommunedelplaner må behandles med 
de samme prosessreglene som kommuneplanen. Kommunedelplaner for 
en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning. 

 

Kommuneplanprosess En kommuneplanprosess er en planprosess som følger prosessreglene for 
kommuneplanlegging i plan- og bygningsloven. Kommunen må ha fulgt 
disse prosessreglene for å kunne vedta kommuneplanen. Prosessreglene 
er: 

� Planoppstart skal varsles. 

� Det skal lages et planprogram som legges ut til høring og offentlig 
ettersyn i minst 6 uker før kommunen fastsetter det. 

� Forslag til kommuneplan skal legges ut til høring og offentlig 
ettersyn i minst 6 uker. 

� Vedtatt kommuneplan skal kunngjøres. 

 

Rullerende 
kommuneplanlegging 

Rullerende kommuneplanlegging innebærer at hvert kommunestyre i 
begynnelsen av kommunestyreperioden går gjennom den gjeldende 
kommuneplanen og tar stilling til om den skal revideres eller ikke. Dette 
gjøres gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien. Denne 
rulleringen av kommuneplanen kalles ofte 4-årshjulet.  I tillegg løper “års-
hjulet” med årlig rullering av handlingsdel med økonomiplan, årsbudsjett 
og årsmelding/regnskap og tertialrapporter. 

 

Planprogram Program for hvordan kommuneplanprosessen skal gjennomføres, hvilke 
forutsetninger som skal legges til grunn for planarbeidet og hvilke 
hovedspørsmål planarbeidet skal ta opp. Planprogrammet skal legges ut 
til høring og offentlig ettersyn i 6 uker og fastsettes av kommunestyret. 
Kommunestyret kan delegere denne myndigheten etter kommunelovens 
regler. Kommunen bestemmer selv innholdet i planprogrammet.  
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Medvirkning Medvirkning innebærer at befolkning, næringsliv og organisasjoner skal få 
anledning til å komme med innspill og synspunkter når det utarbeides 
planer etter plan- og bygningsloven. Etter § 5-1 i plan- og bygningsloven 
har alle som utarbeider og fremmer planforslag plikt til å legge til rette for 
medvirkning, særlig for grupper som ellers ikke så lett kommer til orde i 
planprosesser som for eksempel barn og unge. Det er likevel viktig å 
tilpasse medvirkning til planoppgaven slik at det ikke legges opp til 
medvirkning om spørsmål det i realiteten er vanskelig å medvirke om. 

 

Fag og temaplaner Fag og temaplaner omfatter planer som utarbeides innen kommunens 
tjenesteområder eller for særskilte tema. Fag og temaplaner er ikke 
planer etter plan- og bygningsloven og skal ikke behandles etter lovens 
prosessregler. Noen av planene er lovpålagte etter sektorlover, mens 
andre velger kommunen å utarbeide selv. Eksempel på fag- og temaplaner 
er plan for helse, rehabilitering og omsorg, plan for kvalitet i 
grunnskoleopplæringen, hovedplan vannforsyning og avløp og strategisk 
næringsplan. 

 

Handlingsdel Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan 
kommuneplanens samfunnsdel og andre planer følges opp med tiltak. 
Handlingsdelen skal være innenfor kommunens økonomiske rammer. 
Mange kommuner slår sammen kommuneplanens handlingsdel med 
økonomiplanen og dette er også anbefalt i denne veilederen. Kravet om 
handlingsdel er nedfelt i § 11-1 og § 11-3 i plan- og bygningsloven. 

 

Økonomiplan Kommunestyret skal etter § 44 i kommuneloven en gang i året vedta en 
rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste 
budsjettår, omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk 
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 
oppgaver i planperioden.  

 

Interkommunalt 
plansamarbeid 

Interkommunalt plansamarbeid innebærer at to eller flere kommuner 
samarbeider om planoppgaver. Aktuelle samarbeidsområder er 
kystsoneplanlegging, energi og klimaplanlegging og samarbeid om 
kommuneplanlegging. Gjennom interkommunalt plansamarbeid kan det 
løses planoppgaver som går på tvers av kommunegrensene, og 
kommunene kan utnytte felles kompetanse. Plan- og bygningsloven har 
egne bestemmelser om interkommunalt plansamarbeid som kommunene 
kan bruke om det er ønskelig. 
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Regional 
planmyndighet 

Fylkestinget er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven og 
skal vedta regional planstrategi og regionale planer. 

Regionale mål Mål som vedtas av fylkestinget som planmyndighet. Vedtas gjennom 
regionale planer. 

 

Regional planstrategi Redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer og avklarer 
hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom regionale planer i 
fylkestingsperioden. Skal vedtas av fylkestinget senest ett år etter 
konstituering. 

 

Regionalt planforum Møteplass for å klarlegge statlige, regionale og kommunale interesser i 
arbeidet med kommunale planer. Administreres av fylkeskommunen. 

 

Nasjonale interesser Staten har gjennom lover, forskrifter, stortingsmeldinger og rundskriv lagt 
en rekke nasjonale mål for planleggingen i kommuner og fylker. Målene 
gjelder mange samfunnsområder, og kan for eksempel i 
arealplanleggingen stå i konflikt med hverandre, for eksempel mellom 
jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

Nasjonale 
forventninger til 
regional og kommunal 
planlegging 

Gir en oversikt over interesser og oppgaver regjeringen mener det er 
viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen i 
denne kommune- og fylkestingsperioden for å bidra til gjennomføring av 
gjeldende nasjonal politikk. Skal etter § 6-1 i plan- og bygningsloven 
vedtas en gang hvert fjerde år. De første nasjonale forventningene ble 
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. 

 

Kommunenes ansvar 
for nasjonale og 
vesentlig regionale 
interesser. 

Kommunen har ansvar for å ivareta både lokale, vesentlig regionale og 
nasjonale hensyn og interesser i planleggingen.  
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Innsigelse Dersom det i en arealplan fremmet av kommunen er konflikt med 
nasjonal eller vesentlig regional interesse, kan berørt statlig myndighet 
eller fylkeskommunen fremme innsigelse. Innsigelse innebærer at 
kommunen ikke kan vedta arealplanen med endelig rettsvirkning. 
Innsigelse kan fremmes til kommuneplanens arealdel (kommunedelplan 
for areal) eller reguleringsplan. Innsigelse kan også fremmes pga 
plankvalitet og manglende dokumentasjon. 

Kilde: Gode råd for kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland. Fylkesmannen i 
Nordland, Nordland fylkeskommune, Helgeland regionråd og KS 2012.  
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Utvalg: Felles brukerutvalg
Møtedato: 05.12.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:10
Sak – fra / til: 033/12 - 042/12

bru – Iversen, Edmund (leder) bru – Mehari, Elsa Asmelash
bru – Wold, Berit (medlem)
bru – Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem)      bru - Endresen, Ommund (medlem)
bru – Akalp, Veli (medlem) AP – Tråsavik, Renate (medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:

bru – Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder) KrF – Aarsland, Jon (medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:

bru – Andreassen, Ole Johan SV – Thengs, Halvor Ø.

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:

Plansjef Dag Kjetil Tonheim, leder psykisk helsetjeneste Rolf Skåra og kommunalsjef levekår 
Kåre Ingvar Helland.

Merknader til møtet:
 Leder av psykisk helsetjeneste Rolf Skåra orienterte om rus/psykiatri fra kl.10.30 –

kl.11.10 (dagens situasjon, bemanning m.m).
 Vararepresentantene var spesielt innbudte til siste møte i 2012. To 

vararepresentanter deltok.

Edmund Iversen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Politikerrepresentanter:
Medlemmer:

Renate Tråsavik (AP)
          Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge)

1. Halvor Ø. Thengs (SV)
2. Brit L. Kvassheim (V)
3. May Helen Hetland Ervik (FrP)

Representanter - seniorer:
 Medlemmer:
Berit Wold

 Inger Marie Rodvelt Svindland
 Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge)

1. Håkon Tengesdal 
2.  Svenn Manum
3.  Marit A. Mong

Representanter - funksjonshemmede:
Medlemmer:
Alf Ståle Egelandsdal
Ommund Endresen. Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Ivar Henry Mong
2. Ole Johan Andreassen

Representanter - innvandrere/flyktninger:
Medlemmer:
Veli Akalp
Elsa Asmelash Mehari            Varamedlemmer (i rekkefølge):

1. Khaleg Mohammadi
2. Bujar Shehi

----0----

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

033/12 Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 05.12.2012

034/12 2013 - Bosetting av flyktninger

035/12
Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi)

036/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

037/12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen

038/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012

039/12 Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø ungdomsskole

040/12 Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 14.11.2012

041/12 Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 05.12.2012

042/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune
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033/12: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte 
05.12.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.12.2012:

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

 LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om busstransporten i sentrum av byen. 
Dette ble tatt opp av Veli Akalp i forrige møte.
Felles brukerutvalg vil ta kontakt med Kolumbus for å be om at busstilbudet publiseres.

 LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om viktigheten av musikkterapi på 
institusjoner. Dette var et emne på Seniorkonferansen i Stavanger 08.11.12. 
Brukerutvalget ønsker å gå sammen med Dalanekommunene for å invitere Birgitte 
Anderson til byen for om muligens avholde en konferanse ang. dette emnet. I den 
forbindelse tar leder kontakt med helsefaglig ansvarlig for å høre om dette lar seg gjøre.

 LEDER EDMUND IVERSEN (bru) la frem brev fra Arild Storm Ruud i møtet. Utvalget 
fikk kopi av brevet som gir ros til hjemmebaserte tjenester (J.nr.:12/30246 – U1).

 INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) siterte et tidligere utsagn i dagens møte 
om at ”Det som er mulig bør vi prøve å få til”, og viste til at i den forbindelse bør utvalget  
ta kontakt med senterleder for Lundeåne bo- og servicesenter ang. bruken av senteret. 
Representantene for seniorene vil ta kontakt med leder på senteret, og etter dette 
invitere henne til møtet i utvalget i februar.

BRU-033/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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034/12: 2013 - Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2013.

Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for 
enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. 

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslår:

”Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.”

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

BRU-034/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i 2013.

I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet 
for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

035/12: Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og 
IMDi med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”.
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Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.  

Pkt. 5 får følgende tillegg:  ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års 
oppsigelse”. 

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling med de endringer som følger.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-035/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

Eigersund Kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og 
IMDi med følgende endringer/tillegg:

Pkt 4.1. – første strekpunkt:  ”Kvartalsvis bosetting” erstattes med ”Bosettinger fordelt 
over året”.

Pkt.4.1.- tredje strekpunkt får følgende tillegg:  ” - - - der kommunen har et 
mottaksapparat for det”.  

Pkt. 5 får følgende tillegg: ”Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse”. 

Vedtaket er enstemmig.

036/12: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:
1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt.
2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 

arbeid i planperioden.
3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 

videreføres.
4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 
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05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslo:

”Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling:
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes 
organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i 
administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen 
bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i 
Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av 
brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i 
målgruppa. 

Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 1) enstemmig vedtatt.

BRU-036/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-16 vedtas som fremlagt.
Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk 
opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha 
rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som 
et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte 
Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan 
medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. 
Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut.

2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens 
arbeid i planperioden.

3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret 18.06.12 sak 086/12 
videreføres.

4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 

Vedtaket er enstemmig.

037/12: Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av 
rusomsorgen

Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges 
vekt på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 
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4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får 
botilbud her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til 

Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi 
av NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for 
å skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne 
legale rusmidler (medisiner)

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til 
rusmiddelmisbruk

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
HALVOR Ø. THENGS (SV) 

”Tillegg til rådmannens punkt 15:
Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for 
å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. 
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 15) enstemmig vedtatt.

BRU-037/12 Vedtak:
Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten
2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby 

sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt 
arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt 
på ambulerende tjenester

3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor 
rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 

4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud 
her

5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp
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6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål
7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for 

”rusteamet”; treningsleilighet; kriserom
8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården 

(ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus)
9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes
10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på 

Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til 
nattevaktordningen

11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor 
eksisterende budsjettrammer

12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av 
NAV.

13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på 
Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre.

14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å 
skaffe seg egen (eid) bolig

15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale 
rusmidler (medisiner)
Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å 
hindre misbruk og distribusjon av slike midler. 
Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske 
vurderingene av et slikt samarbeid.

16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk

Vedtaket er enstemmig.

038/12: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 
2012

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-038/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.
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039/12: Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som 
skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne 
Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for 
elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling:

”Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 
eldre søsken må få gå på samme skole.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Tråsaviks tillegg enstemmig vedtatt.

BRU-039/12 Vedtak:

Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret:

1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø 
som skal begynne på 1. trinn 2013-2014, tildeles skoleplass ved Rundevoll eller 
Grøne Bråden skole.

2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø 
ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august 2013.

3. Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom 
for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole.

4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til 
skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 
2016/2017.

5. Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum.
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6. Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har 
eldre søsken må få gå på samme skole.

Vedtaket er enstemmig.

040/12: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte 
14.11.2012

Forslag til vedtak 20.11.2012:

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.2012 godkjennes.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

BRU-040/12 Vedtak:

Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den 14.11.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

041/12: Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte 05.12.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.12.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/28830 I 09.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Liavatn Kraftverk - oppstart av 
planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl.

05.12.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

 Nye dokumenter i saken – RS-saker:

2 12/30785 I 03.12.2012 Plansjefen
Kunngjøring – reg-plan for 
fritidsbebyggelse gnr.60, bnr.36 -
Sannarnes
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3 I 19.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 
bnr.66 m.fl.

4 12/30807 I 03.12.2012 Plansjefen
Kunngjøring av reg.plan for gang- og 
sykkelvei FV 65 Leidland-
Skadbergstranden

5 12/30865 I 04.12.0212 Plansjefen
Høring og off.ettersyn for reg.plan for 
gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland

6 12/30951 I 04.12.2012 Plansjefen

Høring og off.ettersyn – reg.plan for 
midlertidig massedepini ifbm. Plassering 
av overskuddsmasse for rassikring av FV 
42.Gyavatnet

---- 0 ----

1 Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl.

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

---- 0 ----

3 Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl.

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

---- 0 ----

5 Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”

Votering:
Enstemmig vedtatt.

---- 0 ----

6
Høring og off.ettersyn – reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av 
overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet

LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo:
”Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.”
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Votering:
Enstemmig vedtatt.

---- 0 ----

Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

BRU-041/12 Vedtak:

Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl.

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl.

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Høring og off.ettersyn – reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av 
overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.
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042/12: 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.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Randi Haugstad Politisk sekretær

Vedrørende kommuneplanbestemmelser 

Vår ref.: 13/4698 / 11/1271 / GBR-5/183, FA-L42 Dato: 13.02.2013

Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20 Mobiltelefon:   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no

Det ble i møte den 05.02.13 stilt spørsmål ved om det i saksbehandlingen skal legges til 
grunn kommuneplanbestemmelser som gjelder på søknadstidspunktet eller 
kommuneplanbestemmelser som gjelder på vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefen har vært i kontakt med overinstansen og Fylkesmannen i Rogaland for en 
avklaring. Konklusjonen er at det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet 
som gjelder.

Det vises til uttalelse fra Fagdirektør Knut Middelthon ved Fylkesmannens 
forvaltningsavdeling:
Det er kommuneplanbestemmelser og lovbestemmelser i plandelen/alminnelig 
del på vedtakstidspunktet som skal anvendes.
Unntak dispensasjonsbestemmelsen (01.07.09) og byggesaksbestemmelsene 
(01.07.10) hvor søknadstidspunktet er avgjørende. Dispsak i strandsonen 
hvor søknad er innkommet før 01.07.09 men vedtak treffes etter denne dato 
behandles således etter § 7 i gammel lov og § 1-8 i ny lov!

Det vises til uttalelse fra juridisk rådgiver hos Fylkesmannen Tage A. T. Eriksen:
Det alminnelige prinsippet er at det er rettsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som skal legges til 
grunn ved behandling av byggesaker, også for dispensasjonssaker. Så da vil det være 
kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet som skal benyttes.

Unntak fra dette utgangspunktet må normalt ha hjemmel i lov.

Sivilombudsmannen har uttalt seg om spørsmålet, se bl.a.: 
http://www.sivilombudsmannen.no/annet-om-byggetillatelse/endring-av-plangrunnlaget-etter-
mottak-av-byggesoeknad-article1971-1916.html.

Problemstillingen er også drøftet på telefon med plankoordinator for Rogaland Morten 
Sageidet som viste til plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens 
arealdel):

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av 
departementet etter § 11-16.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, 
samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.

Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal 
kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved 
foreståelsen av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3. 

Konklusjon:
Det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet som er gjeldende. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
Multiconsult AS
Postboks 223
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/1921 / 12/2320 / GBR-60/440, FA-L71 Dato: 18.01.2013

Saksbehandler: Øyvind Skogerbø Direkte telefon: 51 46 83 24 /   

E-post: oeyvind.skogerboe@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Godkjenning av ansvarsrett for utstikking/innmåling va og veg-anlegg gnr 60 
bnr 440 Silkemyre boligfelt

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder
godkjenning av ansvarshavende for utstikkings- og innmålingsarbeidene for tiltaket

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Felt 1 og 4 , Hellvik, vedtatt av kommunestyret 
18.6.1979. Omsøkt areal er i planen regulert til Boliger, Friområde og Trafikkområder.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
034/13 Byggesakssjefen delegert 18.01.2013

Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått den foreliggende søknader om godkjenning av foretak og 
har ingen merknader.

Ut fra dette kan søknad om tillatelse til enkle tiltak godkjennes.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er 

gitt, jamfør plan- og bygningslovens § 21-9.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.
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Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- UTF Stikning og innmålingsarbeider Stikkaren AS

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

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
k,l) Graving, fylling, 
sprenging, .  pbl § 
20-1 a

2636 1 2636 Hellvik Byggeservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 3 1551 Hellvik Byggeservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517 Hellvik Byggeservice AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Øyvind Skogerbø
Konsulent

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Vivvi Nevland Sekretær
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
Hellvik byggservice AS
Trosavikveien 221
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/443 / 12/2320 / GBR-60/440, FA-L71 Dato: 07.01.2013

Saksbehandler: Øyvind Skogerbø Direkte telefon: 51 46 83 24 /   

E-post: oeyvind.skogerboe@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 07.11.2012

Igangsettingstillatelse for opparbeidelse av boligområde del gnr. 60 bnr. 440 -
Hellvik

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
Opparbeidelse av del av boligområde Silkemyre på Hellvik .
   
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Felt 1 og 4 , Hellvik, vedtatt av kommunestyret 18.6.1979. 
Omsøkt areal er i planen regulert til Boliger,  Friområde og Trafikkområder.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
006/13 Byggesakssjefen delegert 07.01.2013

Vurderinger:
Administrasjonen har gjennomgått de foreliggende søknader om godkjenning av foretak og 
har følgende merknader.

Utførende entreprenør O. Aniksdal Transport AS har ikke  sentralgodkjenning for utstikking 
og plassering. Det foreligger ikke søknad fra annet foretak om ansvarsrett for slike arbeider. 

Søknaden er forelagt kommunens vei,- og miljøsjef , samt kommunens vann,- og avløpssjef. 
Det foreligger ikke merknader til søknaden 

Naturmangfoldslovens
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. 
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Ut fra dette kan søknad om tillatelse til enkle tiltak godkjennes.Side 606 av 630



Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, jamfør 

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Det skal søkes ansvarsrett for plassering av tiltaket før arbeidene kan igangsettes. 
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8–12 har Eigersund

kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfold, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
6. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 

situasjonskart og digitale data i sosi-format der anlegget er tegnet inn slik de er lagt. 
Dette for å kunne ajourholde kommunens kartbase  og VA-ledningskartverk.

7. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- SØK / PRO VVA-arbeider Multiconsult AS
- UTF Grunn- og terrengarbeider O. Aniksdal transport AS

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

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
k,l) Graving, fylling, 
sprenging, .  pbl § 
20-1 a

2636 1 2636 Hellvik Byggeservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 

517 3 1551 Hellvik Byggeservice AS
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foretak)

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Øyvind Skogerbø
Konsulent

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Multiconsult AS Postboks 223 4379 EGERSUND
Vivvi Nevland Sekretær
Jone Chr. Omdal Vei og utemiljøsjef
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Eigersund kommune

Postboks 580
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/1103 / 12/2415 / GBR-60/440, FA-L33 Dato: 14.01.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 29.11.2012

Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 440 - Eigersund 
kommune, Hellvik

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
opprettetting av grunneiendom med areal ca. 12 000m2. Delingen er en del av prosessen med å 
opparbeide feltet. 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik, ”Silkjemyre”, vedtatt av 
kommunestyret 18.06.79. Omsøkt areal er i planen regulert til ”Byggeområder – boliger” og 
”Trafikkområder – kjøreveg”.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
017/13 Byggesakssjefen delegert 10.01.2013

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.Side 624 av 630



2. Fradelingen skjer i samsvar med reguleringsplan for Felt 1 og 4, Hellvik – ”Silkjemyre”. 
3. Fradelte arealer må brukes i samsvar med reguleringsplan for Felt 1 og 4, Hellvik –

”Silkjemyre”.
4. Fradelt parsell kan ikke bebygges før tomtene er i samsvar med reguleringsplanen. 
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Felt 1 og 4, Hellvik – ”Silkjemyre”.

Oppmålingssjefen vil foreta den videre forføyning i saken. De vil bli kontaktet når 
kartforretning skal avholdes/målebrev utarbeides. 

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden sammen med godkjent situasjonskart. 

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 m) 
Deling av eiendom 
(pr. tillatelse)

3295 1 3295

SUM 3.295,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Johnny Monsen Oppmålingssjef
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Byggesakssjefen delegert 22.01.- 13.03.2013. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

'12/2006 4 23.01.2013 MBY AHE2 23.01.2013 Tillatelse og dispensasjon - oppføring 
av carport, gnr. 7 bnr. 511 - Vidar 
Halvorsen, Klipperveien 2 

'13/2395 '044/13 

'11/857 29 25.01.2013 MBY OSK 25.01.2013 Endring av rammetillatelse for ny 
bolig  gnr. 13 bnr. 549, Lyngtangen 7 

'13/2598 '045/13 

'13/198 2 25.01.2013 MBY AHE2 25.01.2013 Rammetillatelse - oppføring av carport 
og forstøtningsmurer gnr. 13 bnr. 2664 
- Georg Reistad, Skarpabrådet 11 

'13/2614 '046/13 

'11/857 30 25.01.2013 MBY OSK 25.01.2013 Rammetillatelse for oppføring av 
båthus gnr. 13 bnr. 549 - Lyngtangen 7 

'13/2703 '047/13 

'13/79 2 26.01.2013 MBY AHE2 26.01.2013 Tillatelse til tiltak - oppretting av 
grunneiendom,  gnr. 45 bnr. 2, 34, 51 
- Maragropa 2 

'13/2746 '048/13 

'13/103 2 28.01.2013 MBY AHE2 26.01.2013 Tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av skatepark gnr. 45 bnr. 70 
- Slettebø, Eigersund kommune 

'13/2751 '049/13 

'11/1382 14 28.01.2013 MBY OSK 28.01.2013 Dispensasjon og tillatelse til endring 
av bygghøyde og BYA ny bolig  gnr. 13 
bnr. 2651 Terlandstykket 

'13/2765 '050/13 

'11/1224 39 28.01.2013 MBY OSK 28.01.2013 Tillatelse til mindre grenseendring 
mellom tomter -Terlandstykket gnr. 13 
bnr. 27 

'13/2766 '051/13 

'12/1377 8 28.01.2013 MBY OSK 28.01.2013 Igangsettingstillatelse for riving av 
garasje gnr 13 bnr 289  Mosterveien 23 

'13/2798 '052/13 

'12/1788 8 28.01.2013 MBY TOG 28.01.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak -
Fritidsbolig gnr. 1 bnr. 47 - Helga og 
Bjørn Egil Hindal, Eigerøy 

'13/2752 '053/13 

'13/70 5 30.01.2013 MBY OSK 30.01.2013 Igangsettingstillatelse og 
dispensasjon for ett-trinns 
søknadsbehandling for masseutskiftning 
gnr. 13 bnr. 734 - Bøe senteret, 
Sokndalsveien 140 

'13/3097 '054/13 

'11/1761 9 13.02.2013 MBY AHE2 30.01.2013 Rammetillatelse og dispensasjon -
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 157 - Geir 
Ove Håkull, Kjeøy 

'12/31491 '055/13 
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'13/19 2 30.01.2013 MBY OSK 30.01.2013 Dispensasjon og rammetillatelse for 
oppføring av bolighus med garasje gnr. 
60 bnr. 765, -Stokkandveien 1, Hellvik 

'13/3190 '056/13 

'12/1566 9 30.01.2013 MBY AHE2 30.01.2013 Avslag på søknad - tilbygg garasje 
gnr. 13 bnr. 568 - Anne B. Tjelta og 
Vidar Dyrnes, Hestnesveien 192 

'13/3194 '057/13 

'12/2077 17 30.01.2013 MBY TOG 30.01.2013 Omgjøring av vedtak, avvisning av 
klage og tillatelse til tiltak - Bolig 
gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645 

'13/3034 '058/13 

'12/1336 17 30.01.2013 MBY TOG 30.01.2013 Omgjøring av vedtak, avvisning av 
klage og tillatelse til tiltak - bolig 
gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 643

'13/3035 '059/13 

'13/71 3 31.01.2013 MBY JAV 31.01.2013 Tillatelse til seksjonering -
Seksjonering gnr. 46 bnr. 194 -
Hafsøyveien 51 

'13/3345 '060/13 

'13/241 2 01.02.2013 MBY OSK 01.02.2013 Tillatelse til 
arealoverføring/grensejustering mellom 
gnr. 12 bnr. 565 og gnr.12 bnr. 525 

'13/3551 '061/13 

'13/196 2 01.02.2013 MBY OSK 01.02.2013 Ett-trinns tillatelse til tiltak ras-
sikring Nyåsveien gnr.7 bnr.742 og 330 

'13/3578 '062/13 

'13/272 2 01.02.2013 MBY OSK 01.02.2013 Ett-trinns igangsettingstillatelse til 
rassikring gnr 7 bnr 742 og 250 

'13/3599 '063/13 

'13/195 2 01.02.2013 MBY OSK 01.02.2013 Ett-trinns igangsettingstillatelse til 
- issikring Dyrnesveien gnr. 18 bnr. 
101 og bnr. 3 

'13/3617 '064/13 

'12/2413 6 02.02.2013 MBY AHE2 01.02.2013 Avslag på søknad om deling av eiendom 
gnr. 46 bnr. 216 - Helge Håland, 
Duganeveien 21 

'13/3620 '065/13 

'12/363 21 04.02.2013 MBY TTO 04.02.2013 Igangsettingstillatelse -
Fasadeendring/rehabilitering bolig 
gnr. 13 bnr. 1800 - Roger Egebakken, 
Ludvig Feylingsgate 22 

'13/3553 '066/13 

'12/2489 2 05.02.2013 MBY TTO 05.02.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1- Deling av grunneiendom gnr. 13 bnr. 
283 - Sandbakkveien 11 a og b 

'13/3962 '067/13 

'13/4 6 08.02.2013 MBY OSK 08.02.2013 Tillatelse til fasadeendring og heving 
av støttemurer gnr. 47 bnr. 200 -
Ronni Rasmussen, Egrefjellveien 8 

'13/4220 '069/13 
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'13/74 7 11.02.2013 MBY AHE2 11.02.2013 Tilllatelse til tiltak og dispensajon
for oppføring av bolig med garasje 
gnr. 7 bnr. 789 - Ragnhild og Tore 
Myklebust, Fullriggerveien 

'13/4451 '070/13 

'11/1702 21 12.02.2013 MBY TOG 12.02.2013 Igangsettingstillatelse - Kårbolig 
gnr. 49 bnr. 4 - Marlen Ivesdal Thengs 
og Halvor Thengs, Tengsveien 11 

'13/4557 '071/13 

'12/1788 12 12.02.2013 MBY TOG 12.02.2013 Tillatelse til tiltak - Endring av 
tillatelse - Ansvarlig foretak -
Fritidsbolig gnr. 1 bnr. 47 - Helga og 
Bjørn Egil Hindal, Eigerøy 

'13/4613 '072/13 

'12/2444 16 13.02.2013 MBY AHE2 13.02.2013 Endringstillatelse for oppføring av 
støttemur, gnr. 46 bnr. 194 -
Byggservice Egersund AS,Havsøyveien 51 

'13/4676 '073/13 

'12/1956 16 13.02.2013 MBY TOG 13.02.2013 Tillatelse til tiltak - Dispensasjon 
fra reguleringsplan - Riving, 
grunnarbeid og betongarbeid - Del av 
ombygging/tilbygg gnr. 13 bnr. 1794 -
Claus Feyling og og Thrine Seglem, 
Ludvig Feylings gate 18 

'13/4751 '074/13 
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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  Sandakergaten 9 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 

       

 
 
 
 
 
 
08.01.2013 
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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  
 
 
02.01.2013 
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