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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 05.03.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:15 Tidspunkt - til:  15:20 
Sak – fra / til: 033/13 - 054/13

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

Følgende varamedlemmer møtte:
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) H – Fredriksen, Frank (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 35/13 og 37/13                                   

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, plansjef 
Dag Kjetil Tonheim og vei- og utemiljøsjef Jone Chr. Omdal.

Merknader til møtet:
 Ipadopplæring v/Leif Broch fra kl. 08.00 – 10.00.
 Det ble foretatt befaring i sakene 39/13, 41/13 og 44/13 fra kl.10.00.
 Møtestart ble satt til kl.12.15 på grunn av sen befaring

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

033/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013

034/13
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 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
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033/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
05.03.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 05.03.2013:

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

14/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status for skateparken på Bakkebø.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at byggesøknad er godkjent og det 
er innhentet priser på skateutstyr. Det vil bli asfaltert i løpet april, og forventes klar til 
bruk i mai.

15/13:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om seksjonen følger opp budsjettets verbaldel 
som går på at anbud skal brukes/vurderes i større grad enn før når det gjelder et større 
prosjekt med nytt vann- og avløpssystem fra Tengsastrandveien til Fotland.  

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at vann- og avløpsseksjonen velger 
å ta dette prosjektet selv da det er planlagt og prosjektert i egen regi. Vann- og 
avløpsseksjonen skal i tillegg ha byggeledelse selv. Vil imidlertid samarbeide med 
Dalane Energi som skal legge høyspentkabel her, og sanere sine anlegg i området.

Avdelingen har tatt signalene fra politisk ledelse i forhold til å sette flere anlegg ut på 
anbud. På bakgrunn av erfaringer med sanering av anlegg, og ofte uforutsette funn, 
samt det faktum at her er flere aktører som skal i samme grøft, velger en å kjøre dette 
prosjektet i egen regi

16/13:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om det finnes trafikksikkerhetsmidler for å bedre 
sikkerheten når det gjelder kryssing av E39 på Helleland. Gang- og sykkelstien går på 
hver side av E39, og ved broen i sentrum av Helleland må veien krysses. 

PLANSJEFEN svarte at arbeidet med revidering av trafikksikkerhetsplanen starter denne 
uken (uke 10), og han vil ta kontakt med Statens Vegvesen for å høre om det finnes 
midler.

17/13:
ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til spørsmål som Kjell Vidar Nygård (H) stilte i forrige 
møte ang. forlengelse av lysmaster på Hellviksveien på Hellvik, og reguleringsplan når 
det gjelder Silhuset på Helleland.
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KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER beklaget at hun ikke hadde svar på disse 
spørsmålene i dagens møte, men vil sjekke dette opp til møtet i april.

18/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om en skulle flytte det første møte i 
mai (fra 14.5. til 7.5.) på grunn av at to medlemmer skulle på utenlandstur.

Utvalget var enige i at de oppsatte møtene går som planlagt.

PTU-033/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

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

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-034/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-
Hestnes godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

05.03.2013 Planteknisk utvalg

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

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

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-035/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

Vedtaket er enstemmig.

036/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
05.02.2013

Forslag til vedtak 08.02.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.02.2013 godkjennes.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-036/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.02.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.
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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

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.  

05.03.2013 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 Koldal (SP) tok 
sete.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-037/13 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.  

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

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.  

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
TOR OLAV GYA (SP) stilte spørsmål om sin habilitet, da han var ugild i forrige sak, og denne 
saken vil få konsekvenser ut fra utfallet av forrige sak (037/13), jf. Fvl. § 6, 2.ledd. 

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:
”Gya er ikke inhabil.”

Votering habilitet:
Berentsens innstilling enstemmig vedtatt. 
Gya trådte inn igjen.

~ o ~

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-038/13 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.  

Vedtaket er enstemmig.
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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

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. 

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-039/13 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. 

Vedtaket er enstemmig.

040/13: Mindre reguleringsendring Saurdalen boligfelt - Nordre 
Eigerøy

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-040/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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. 194, 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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo:
”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.194, og 
har funnet at søknaden kan anbefales.

Hytteeier søker om et beskjedent tilbygg som ikke kommer i konflikt med naboer, ei 
heller er til sjenanse for omgivelsene. 

PTU er innforstått med at området i dag er regulert til boligformål, men hytta var allerede 
oppført i god tid før denne reguleringen ble vedtatt og vil bli stående uavhengig av om 
det blir ført opp boliger i området.”

Votering:
Tråsaviks forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling



11

PTU-041/13 Vedtak:
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.194, og 
har funnet at søknaden kan anbefales.

Hytteeier søker om et beskjedent tilbygg som ikke kommer i konflikt med naboer, ei 
heller er til sjenanse for omgivelsene. 

PTU er innforstått med at området i dag er regulert til boligformål, men hytta var allerede 
oppført i god tid før denne reguleringen ble vedtatt og vil bli stående uavhengig av om 
det blir ført opp boliger i området.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-042/13 Vedtak:

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.

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

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”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 tiltaket ikke vil være til sjenanse for allmennheten på grunn av 
liten størrelse og utseende.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltakshaver får et 
funksjonelt naust. 

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.”

~ o ~

Votering:
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling
(Bjørn Reidar Berentsen og Renate Tråsavik, AP).

PTU-043/13 Vedtak:

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 
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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 tiltaket ikke vil være til sjenanse for allmennheten på grunn av 
liten størrelse og utseende.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da tiltakshaver får et 
funksjonelt naust. 

Vedtaket oversendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for 
uttalelse før endelig avgjørelse fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

044/13: 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.
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PTU-030/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo:
”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 ikke vesentlig 
tilsidesetter 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:

- Ligger ikke i boligfelt – kun to hus i nærheten
- Huset tilpasser seg de omkringliggende omgivelser og bebyggelse

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:
- 50 meters grensen kan avvikes på grunn av det er den beste plasseringen 
   av  ny bolig. Bruker ikke jordbruksareal.
- De driver bruket i dag, og overtok i 2011.
- Det er planlagt økt drift i fremtiden
- Sikrer aktiviteten på gården
- Det er plass til dette huset
- Jordbrukssjefen er positiv og gitt samtykke og avbefaler dispensasjon fra 
kommuneplanen til oppføring av boligen

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.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for Erviks forslag (H+SP+FRP).

PTU-044/13 Vedtak:

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 
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§ 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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-045/13 Vedtak:

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.
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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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

MAY HELEN H. ERVIKS (FRP) foreslo slikt vedtak (fellesforslag AP+H+SP+KRF+FRP):
”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, men de skal tilbakeføres til utseende 
som vises på bilde fra 1960.
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- Fyret har disse vinduene og de vinduene vil tåle best vær og vind siden det er så 
utsatt der

2. Postkort fra 1960 viser at det er rekkverk og dør ut til terrassen. En kan ikke bruke 
døren ut på terrassen uten at det er rekkverk rundt som vil være i strid med 
byggeforskriftene ”hvor det er høydeforskjell mer enn en halv meter må det være 
rekkverk”, derfor tillates det rekkverk.

3. Fargen på bygningen skal være som tidligere, en blågrå farge.  
4. Det tillates uhøvlet bord som kledning.

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.”

Votering:
Erviks fellesforslag vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling (V).

PTU-046/13 Vedtak:
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, men de skal tilbakeføres til 
utseende som vises på bilde fra 1960.
- Fyret har disse vinduene og de vinduene vil tåle best vær og vind siden det er 

så utsatt der
2. Postkort fra 1960 viser at det er rekkverk og dør ut til terrassen. En kan ikke 

bruke døren ut på terrassen uten at det er rekkverk rundt som vil være i strid med 
byggeforskriftene ”hvor det er høydeforskjell mer enn en halv meter må det være 
rekkverk”, derfor tillates det rekkverk.

3. Fargen på bygningen skal være som tidligere, en blågrå farge.  
4. Det tillates uhøvlet bord som kledning.

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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. 
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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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-047/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.
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05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-048/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-049/13 Vedtak:
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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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

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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05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-050/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

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

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.  

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. 

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-051/13 Vedtak:

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. 

Vedtaket er enstemmig.

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

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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 1-8

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”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”.

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1. Det er bare forlengelse av dagens luftspenn
2. På grunn av at det er fjell her, blir det mindre naturinngrep.

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”
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Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Gyas forslag (SP).

PTU-052/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og
 bygningsloven §§

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

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

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) …

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-053/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har gjennomgått Teknisk plan for opprustning av Aarstadgaten og Kjeld 
Bugges gate og godkjenner planen med følgende merknad:
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1) Kapittel 6.7 siste avsnitt: stolper og armatur til gatebelysning i planområdet utføres i 
fargen RAL9005 sort.

Vedtaket er enstemmig.

054/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 05.03.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/2439 I 17.12.2012
Kommunenes 
sentralforbund

Kommunens rolle som arealplanmyndighet -
tilbud om 3. folkevalgtdag om 
arealplanlegging

2 12/30985 MP 04.12.2012
Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte  
05.12.2012

3 13/3201 I 12.01.2013 Statens vegvesen
Vedtaksbrev - fartsgrense 40 km/t deler av 
Hestnesveien

4 13/3645 I 22.01.2013
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap

Rapport fra tilsyn med brann- og 
redningsvesenets forebyggende arbeid i 
Eigersund og Bjerkreim kommuner

5 13/4698 X 13.02.2013 Randi Haugstad Vedrørende kommuneplanbestemmelser

6 13/1921 U 18.01.2013 Multiconsult AS
Godkjenning av ansvarsrett for 
utstikking/innmåling va og veg-anlegg gnr 60 
bnr 440 Silkemyre boligfelt

7 13/490 X 07.01.2013 Godkjente tegninger VVA-opp gnr 60 bnr 440

8 13/443 U 07.01.2013 Hellvik byggservice AS
Igangsettingstillatelse for opparbeidelse av 
boligområde del gnr. 60 bnr. 440 - Hellvik

9 12/30669 I 07.11.2012 Multiconsult AS
Søknad om tillatelse i ett trinn opparbeidelse 
av boligområde gnr. 60 bnr. 440 - Hellvik

10 13/1104 X 10.01.2013 Godkjent situasjonskart

11 13/1103 U 10.01.2013
Eigersund kommune; 
Helge Waage

Tillatelse til tiltak - deling av grunneiendom 
gnr. 60 bnr. 440 - Eigersund kommune, 
Hellvik

12 13/4833 X 14.02.2013 Byggesakssjefen delegert 22.1.-13.2.13

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

5 Vedrørende kommuneplanbestemmelser

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) stilte spørsmål om kommuneplanbestemmelser/ 
reguleringsbestemmelser, hvilke gjelder, og til hvilket tidspunkt gjøres de gjeldende.

PLANSJEFEN orienterte om at det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet 
som gjelder

---- 0 ----
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Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

---- 0 ----

PTU-054/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
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E-post:

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
062/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om fradeling av parsell med bolighus - resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas og Møyfrid Stokka - 2. gangs behandling
  
Sammendrag:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møyfrid Stokka om fradeling 
av en parsell med bolighus på ca. 1,5 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune til 
boligformål.  Parsellen skal eies av Andreas og Møyfrid Stokka.  Resten av 
landbrukseiendommen skal selges til Ivar og Jane Puntervoll som eier  gnr./bnr. 16/5 og 37/2 
i Eigersund.  Omsøkt areal består av annet areal og ligger i landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF område med hensynssone 510 (landbruk)).  

Planteknisk utvalg anbefalte deling i sak PTU – 019/13 på møte 05.02.2013.  
Fylkesmannen har i brev av 04.03.2013 ingen innvendinger til omsøkte deling.  

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 Møyfrid og Andreas 
Stokka  tillatelse til fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1500 m2  fra gnr. /bnr. 16/6 i 
Eigersund til boligformål. Det settes som vilkår for å gi dispensasjon at resten av 
eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 
Det settes også som vilkår at parsellen deles i tråd med situasjonskart av 17.01.2013. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

PTU – 019/13 vedtak 05.02.2013 (enstemmig vedtatt):

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. 
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   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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møyfrid Stokka om fradeling 
av en parsell med bolighus på ca. 1,5 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune til 
boligformål.  Parsellen skal eies av Andreas og Møyfrid Stokka.  Resten av 
landbrukseiendommen skal selges til Ivar og Jane Puntervoll som eier  gnr./bnr. 16/5 og 37/2 
i Eigersund.  Omsøkt areal består av annet areal og ligger i landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF område med hensynssone 510 (landbruk)).  

Gnr./bnr. 16/6 , eies av Andreas og Møyfrid Stokka. De overtok eiendommen 25.09.2000. 
Gnr./bnr. 16/6 har ca. 26 dekar fulldyrket jord,  ca. 17 dekar overflatedyrket jord, ca.  392  
dekar innmarksbeite, ca. 17 dekar med skog og ca. 110 dekar med annet areal.   
Eiendommen har 1 bolighus og 1 driftsbygning. De er begge i brukbar stand.  Det søkes 
produksjonstilskudd i jordbruket.  Ved søknad om produksjonstilskudd pr. 31.7.2012 ble det 
oppført. 124 vinterfôra sau over 1 år og 180 lam under ett år.     

Ivar og Jane Puntervoll eier gnr./bnr. 16/5 og 37/2  i Eigersund. De overtok hjemmegården 
gnr./bnr. 16/5  og 37/2  26.07.2012.  Gården har ca. 19,8 dekar fulldyrket jord, 8,2 dekar med 
overflatedyrket jord, 194,1 dekar innmarksbeite, 55,9 dekar med produktiv skog og 370 dekar 
med annet areal.  Eiendommen har bolig og driftsbygning i brukbar stand.  Med leiejord 
disponer Ivar og Jane Puntervoll 138 dekar med fulldyrka jord, 8 dekar med overflatedyrket 
jord og 255 dekar med innmarksbeite.  Drift på gården er melk- og kjøttproduksjon av storfe. 
Ved søknad om produksjonstilskudd 31.07.2012 ble det oppført 20 melkekyr, 63 øvrige 
storfe og 1 hest. 

Gnr./bnr. 16/6 og 16/5 grenser så vidt inntil hverandre og det er ellers kort avstand mellom
brukene.  

Selgerne Møyfrid og Andreas Stokka har forbeholdt seg en bruksrett til en del av gården i 
inntil 10 år (ca.  38% av totalarealet av gården). Et areal på ca. 346,3 dekar, hvorav 7,5 
dekar med fulldyrket jord, 242,1 dekar med innmarksbeite, 17,1 dekar med overflatedyrket 
jord og 79,6 dekar med annet areal skal nyttes av Ivar og Jane Puntervoll,  mens et areal på 
ca. 215,5 hvorav 18,3 dekar fulldyrket jord,  149,6 dekar med innmarksbeite, 17,2 dekar med 
skog og 30,4 dekar med utmark skal nyttes i 10 år av Andreas og Møyfrid Stokka.    

Planteknisk utvalg anbefalte deling i sak PTU – 019/13 på møte 05.02.2013.  
Fylkesmannen har i brev av 04.03.2013 ingen innvendinger til omsøkte deling.  

Saksbehandlers vurderinger:
En anbefaler at det gis tillatelse til deling av omsøkt parsell , da tilleggsjorda skal overtas av 
et annet bruk og nyttes til landbruk i tråd med kommuneplanens arealdel.  Fylkesmannen har 
ingen innvendinger til omsøkt deling. 
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En viser ellers til saksbehandlers vurderinger i sak PTU-019/13 på møte 05.02.2013.  

Universell utforming:

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av en parsell på ca. 1,5 dekar fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse: ********
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

263246
Søknad om fradeling av parsell med bolighus - gnr./bnr. 16/6 -  dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - Andreas og Møyfrid Stokka -  Heggdalsveien 310

263245 Kart
263243 Vedr. søknad om deling  gnr. 16 bnr. 6

271943
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bolighus 
ved bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune

264830 Vedr. søknad om deling gnr. 16 bnr. 6
264831 Søknad om tillatelse til tiltak
264832 Rekvisisjon av oppmålingsforretning
264833 Situasjonskart
264834 Gjenpart av nabovarsel
264835 Mail fra fylkesmannen 03.01.13

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

5 I 17.01.2013
Sørensen og Skjefrås 
Advokatene Stokkeland

Vedr. søknad om deling gnr. 16 bnr. 6

1 I 20.01.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Vedr. søknad om deling  gnr. 16 bnr. 6

2 X 20.01.2013 Kart

4 U 25.01.2013
Advokat Lars Martin 
Ramsland

Varsel/informasjon om befaring

6 U 08.02.2013
Advokat Lars Martin 
Ramsland

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

7 U 08.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 

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

8 I 04.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av bolighus ved 
bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund 
kommune

Parter i saken:
            

Advokat Lars Martin 
Ramsland

Postboks 264 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.01.2013
Arkiv: :GBR-16/6, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/168
Journalpostløpenr.:
13/2036

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
019/13 Planteknisk utvalg 05.02.2013

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

Sammendrag:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møyfrid Stokka om fradeling 
av en parsell med bolighus på ca. 1500 m2 fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune til 
boligformål.  Parsellen skal eies av Andreas og Møyfrid Stokka.  Resten av 
landbrukseiendommen skal selges til Ivar og Jane Puntervoll som eier gnr./bnr. 16/5 og 37/2 
i Eigersund.  Omsøkt areal består av annet areal og ligger i landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF område med hensynssone 510 (landbruk)).  

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

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg 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.
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05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

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.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Lars Martin Ramsland søker på vegne av Andreas og Møyfrid Stokka om fradeling 
av en parsell med bolighus på ca. 1500 m2 fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune til 
boligformål.  Parsellen skal eies av Andreas og Møyfrid Stokka. Resten av 
landbrukseiendommen skal selges til Ivar og Jane Puntervoll som eier gnr./bnr. 16/5 og 37/2 
i Eigersund.  Omsøkt areal består av annet areal og ligger i landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF område med hensynssone 510 (landbruk)).  

Gnr./bnr. 16/6 , eies av Andreas og Møyfrid Stokka. De overtok eiendommen 25.09.2000. 
Gnr./bnr. 16/6 har ca. 26 dekar fulldyrket jord,  ca. 17 dekar overflatedyrket jord, ca.  392  
dekar innmarksbeite, ca. 17 dekar med skog og ca. 110 dekar med annet areal.   
Eiendommen har 1 bolighus og 1 driftsbygning. De er begge i brukbar stand.  Det søkes 
produksjonstilskudd i jordbruket.  Ved søknad om produksjonstilskudd pr. 31.7.2012 ble det 
oppført 124 vinterfôra sau over 1 år og 180 lam under ett år.     
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Ivar og Jane Puntervoll eier gnr./bnr. 16/5 og 37/2  i Eigersund. De overtok hjemmegården 
gnr./bnr. 16/5  og 37/2  26.07.2012.  Gården har ca. 19,8 dekar fulldyrket jord, 8,2 dekar med 
overflatedyrket jord, 194,1 dekar innmarksbeite, 55,9 dekar med produktiv skog og 370 dekar 
med annet areal.  Eiendommen har bolig og driftsbygning i brukbar stand.  Med leiejord 
disponer Ivar og Jane Puntervoll 138 dekar med fulldyrka jord, 8 dekar med overflatedyrket 
jord og 255 dekar med innmarksbeite.  Drift på gården er melk- og kjøttproduksjon av storfe. 
Ved søknad om produksjonstilskudd 31.07.2012 ble det oppført 20 melkekyr, 63 øvrige 
storfe og 1 hest. 

Gnr./bnr. 16/6 og 16/5 grenser så vidt inntil hverandre og det er ellers kort avstand mellom 
brukene.  

Selgerne Møyfrid og Andreas Stokka har forbeholdt seg en bruksrett til en del av gården i 
inntil 10 år (ca.  38% av totalarealet av gården). Et areal på ca. 346,3 dekar, hvorav 7,5 
dekar med fulldyrket jord, 242,1 dekar med innmarksbeite, 17,1 dekar med overflatedyrket 
jord og 79,6 dekar med annet areal skal nyttes av Ivar og Jane Puntervoll,  mens et areal på 
ca. 215,5 hvorav 18,3 dekar fulldyrket jord,  149,6 dekar med innmarksbeite, 17,2 dekar med 
skog og 30,4 dekar med utmark skal nyttes i 10 år av Andreas og Møyfrid Stokka.    

Fylkesmannen har i en forhåndsuttalelse ingen innvendinger mot en slik løsning. 

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
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.  Bolighuset på gården regnes for å være en viktig ressurs.  

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 oppnås en god bruksrasjonalisering i denne saken. Det ligger arronderingsmessig godt 
til rette for at eiendommen gnr./bnr. 16/6 legges som tilleggsjord til nabobruket gnr./bnr. 16/5. 
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Det er imidlertid ingen ideell løsning at selgerne har sikret seg bruksrett til ca. 38% av 
eiendommen i 10 år.  Da dette er økonomisk gunstig for kjøperne å slippe å betale for hele 
bruket nå og at fylkesmannen ikke har innvendinger mot en slik løsning finner en dette 
akseptabelt. 

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkt parsell, med vilkår om at resten av bruket legges til bruket gnr./bnr. 16/5 
og 37/2 i Eigersund som en driftsenhet.    

Omsøkt deling kan føre til ulemper for landbruket da den ligger omkranset av jordbruksareal.  
Omsøkt deling er likevel en naturlig avgrensning av boligtomten. Evt. ulemper for landbruket  
vektlegges ikke så sterkt når en oppnår en slik god bruksrasjonalisering. 

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

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

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

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

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

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

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper rett i nærheten av omsøkt parsell, og det er 
heller ingen registreringer i artsdatabanken. Omsøkt parsell ligger ca. 630 meter vest for en 
lokalt viktige naturtyper (kystlynghei).  

Det er ikke registrer noen viktige artsdata rett i nærheten av omsøkt parsell. 

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

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell med bolighus 
på ca. 1500 m2 fra gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune. 

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 1500 m2 fra  gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune.  

Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det 
ikke forsvarlig å dele fra omsøkte bolighus. Gnr./bnr. 16/6 bør opprettholdes som et 
selvstendig bruk.    

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
263245 Kart
263243 Vedr. søknad om deling  gnr. 16 bnr. 6

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.01.2013
Adv. Lars Martin 
Ramsland

Vedr. søknad om deling  gnr. 16 bnr. 6

2 X 20.01.2013 Kart

Parter i saken:
            

Advokat Lars Martin 
Ramsland

Postboks 264 4379 EGERSUND

































________________________________________________________________ 

Fra:  fmrolbo@fylkesmannen.no 
Sendt: 04.03.2013 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: lars@advokat-stokkeland.no 
Emne: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bolighus ved 
bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune 
________________________________________________________________ 

 Eigersund kommune                                                                                            Stavanger 
04.03.2013
Landbrukskontoret i Eigersund og Sokndal

Vår ref: 13/1828                                                                                                    Deres ref: 
13/4314

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bolighus ved 
bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 16/6 i Eigersund kommune

Vi viser til kommunen sin saksutredning mottatt i brev datert 08.02.2013. Vi støtter kommunen sin 
vurdering av saken, som gjelder fradeling av bolighus ved bruksrasjonalisering, og har ingen 
vesentlige merknader til saken slik den er beskrevet i saksutredningen. 

Vi minner om at vi skal ha tilsendt kommunen sitt endelige vedtak i saken så fort dette er klart. 

Med hilsen
Fylkesmannen i Rogaland 

Linn Borsheim 
Landbruksavdelingen 

Obs! Alle ansatte hos Fylkesmannen har fått ny e-post adresse. 
Min nye e-post adresse er: linn.borsheim@fylkesmannen.no 

Telefon: 51 56 89 24 (direkte), 51 56 87 00 (sentralbord) 
Telefaks: 51 56 88 11 
Adresse: Postboks 59, 4001 Stavanger 

http://www.fylkesmannen.no/Rogaland 

























Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :GBR-72/3, GBR-
72/7, GBR-72/13, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/568
Journalpostløpenr.:
13/8494

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
063/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal 
til nabobruk gnr. 72 bnr. 3, 7 og 13 - Terje Rugland
  
Sammendrag:
Terje Rugland søker om fradeling av en parsell fra driftsenheten gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i 
Eigersund på ca. 182 dekar. Parsellen ligger i LNF-område (hensynssone landbruk). 
Parsellen skal selges som tilleggsjord til Torger Lomeland som eier landbrukseiendommene 
gnr./bnr. 68/7 og 72/19 i Eigersund.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg.  

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell 

på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund kommunene. Det settes som 
betingelse for deling at parsellene selges og legges som tilleggsjord til en eller flere 
naboeiendommer. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til
fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr.7bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund.  
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord til 
en eller flere naboeiendommer. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Terje Rugland søker om fradeling av en parsell fra driftsenheten gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i 
Eigersund på ca. 182 dekar. Parsellen ligger i LNF-område (hensynssone landbruk). 
Parsellen skal selges som tilleggsjord til Torger Lomeland som eier landbrukseiendommene 
gnr./bnr. 68/7 og 72/19 i Eigersund.  

Parsellen på ca. 182 dekar består av ca. 114,7 dekar med skog og 67,3 dekar med annet 
areal. 
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Terje Rugland beholder selv resten av landbrukseiendommen gnr./bnr. 72/3,7 og 13, dvs. 
61,4 dekar fulldyrket jord, ca. 93,6 dekar med innmarksbeite, 132,3 dekar med skog og ca. 
118,4 dekar med annet areal.  

Omsøkt parsell ligger for seg selv naturlig avgrenset av elva Ronåna 

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 er på ca. 61,4 dekar fulldyrket jord, ca. 93,6 dekar 
med innmarksbeite, 247 dekar med skog og ca. 185,7 dekar med annet areal.  
Jordbruksarealet på gården leies bort.  

Torger Lomeland har sauehold på gården. Ved søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 
pr. 1.1.2013  ble det oppført 100 vinterfôra sau over 1 år.   

Saksbehandlers vurderinger etter 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 eiegdom 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 
forutsetningene er til stede, kan det gis samtykke til deling.      

Omsøkte deling er ikke forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. 

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.
Fradeling av omsøkte parsell gir en god bruksrasjonalisering. Omsøkt parsell ligger for seg 
selv naturlig avgrenset av elva Ronåna og kan naturlig legges til bruket gnr./bnr. 72/19 som 
grenser inntil parsellen.  Det er ikke selvstendig drift på gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 og vil neppe 
bli det i framtiden.

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens § 12 vil en gå inn for omsøkte deling 
hvis parsellen legges som tilleggsjord til et nabobruk på samme siden av elva. 

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
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Utfallet i saken vil ikke få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Terje Rugland i medhold av § 12 i jordloven 

tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i 
Eigersund kommunene.  

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Terje Rugland i medhold av § 20-1 i plan- og 
bygningsloven om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 
72/3, 7 og 13 i Eigersund kommunene

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
273923 Søknad om fradeling gnr. 72 bnr. 3 - Terje Rugland

274223
Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal til nabobruk gnr.72 bnr. 
3, 7 og 13 - Terje Rugland, Høylandsveien 6

274224 Nabovarsel
274225 Gårdskart
274531 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

3 I 18.02.2013 Terje Rugland
Søknad om fradeling av en parsell med formål 
tilleggsareal til nabobruk gnr.72 bnr. 3, 7 og 13 -
Terje Rugland, Høylandsveien 6

1 I 18.03.2013 Terje Rugland
Søknad om fradeling gnr. 72 bnr. 3 - Terje 
Rugland

4 X 21.03.2013 Gårdskart

Parter i saken:
            

Terje Rugland Høylandsveien 19 4376 HELLELAND





































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :GBR-111/6, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/653
Journalpostløpenr.:
13/8741

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
064/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten 
av eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 
111/6 - Odd Arvid Klungland
  

Sammendrag:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består av 
innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område med 
hensynssone 510 (landbruk).

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

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 

parsell på ca. 4 dekar fra  gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 3 dekar.
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. 
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    Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling 
av en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller 
flere bruk i nærområdet.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består av 
innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område med 
hensynssone 510 (landbruk)).  

Det er det nyeste bolighuset fra 2004 som skal fradeles. Parsellen som skal fradeles består 
av ca. 3,1 dekar med innmarksbeite og 0,9 dekar med skog. 

Gnr./bnr. 111/6 , eies av Odd Arvid Klungland. Han overtok eiendommen 1995. 
Gnr./bnr. 111/6 har ca. 71,9 dekar fulldyrket jord,  ca. 89 dekar innmarksbeite, ca. 258,8 
dekar med skog og ca. 206,9 dekar med annet areal.   Eiendommen har 2 bolighus og 2 
driftsbygninger. Det søkes produksjonstilskudd i jordbruket.  Drift på bruket er sauehold. Ved 
søknad om produksjonstilskudd pr. 1.1.2013 ble det oppført. 55 vinterfôra sau over 1 år.  
Bruket har en kvote på ca. 77.000 liter som leies vekk til Magne Mydland. 

Beskrivelse av hus på eiendommen:
Bolighus bygd i 2004 i god stand.
Bolighus bygd i 1912, påbygd i 1972 i god stand.
Driftsbygning fra 1989 i god stand.
Driftsbygning fra 1900 i dårlig stand. 

Hans Petter Bøgh Havsø eier gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5  i Eigersund. Han overtok gården 
i 2007.  Gården har ca. 163,8 dekar fulldyrket jord, 271,5 dekar med innmarksbeite, 608,4 
dekar med produktiv skog og 673 dekar med annet areal.  Eiendommen har 2 boliger og 1 
driftsbygning i brukbar stand.  Det er ikke selvstendig drift på gården. Jordbruksarealet leies 
bort til Alf Magne Seglem. Melkekvoten, ca. 190.000 liter,  leies vekk til Tore Tengesdal i 
Bjerkreim.

Gnr./bnr. 111/6 og 113/2 grenser inntil hverandre.  

Saksbehandlers vurderinger:
Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
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 
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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.  Bolighuset på gården regnes for å være en viktig ressurs.  

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 er ingen ideell løsning at gården selges til et bruk som selv ikke har selvstendig drift.
Det oppnås imidlertid en svært god bruksrasjonalisering i denne saken. Det ligger 
arronderingsmessig svært godt til rette for at eiendommen gnr./bnr. 111/6 legges som 
tilleggsjord til nabobruket 44/4, 113/2 og 42/5. På den måten sikres også god atkomst for 
113/2. I dag nyttes en svært dårlig bru på Kvåle. Nå kan brua på Klungland nyttes i stedet. 

Omsøkt parsell består av hele 4 dekar, hvorav ca. 3,1 dekar med innmarksbeite og 0,9 dekar 
med skog.  Tomten er svært kuppert, men likevel unødig stor. I en delingssak fra Gydal i 
2012 ga SLF tillatelse til fradeling av to parseller på 3 dekar og 7 dekar hvor resten ble solgt 
som tilleggsareal til annet bruk. Mesteparten bestod imidlertid av annet areal.  Slik sett kan 
en generelt akseptere fradeling av noe større areal enn tidligere. Da omsøkt areal består 
mye innmarksbeite anbefaler en likevel at tomtearealet reduseres med 1 dekar.      

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkt parsell, med vilkår om at parsellen reduseres til ca. 3 dekar og hvor  
resten av bruket legges som tilleggsareal til ett eller flere nabobruk.     

Omsøkt deling kan føre til ulemper for landbruket da den ligger ved innmarksbeite.  Evt. 
ulemper for landbruket  vektlegges ikke så sterkt når en oppnår en slik god 
bruksrasjonalisering. 

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

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

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

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

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

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

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper rett i nærheten av omsøkt parsell. Omsøkt 
parsell ligger ca. 160 meter vest for en lokalt viktige naturtyper (kystlynghei).  
Det er registrert leveområde for spettefugler, rugde, bøksanger og løvmeis inntil omsøkt 
parsell.  Dette er helt i ytterkanten av leveområdet.  Det er også et leveområde for elg og 
rådyr i nærheten.  

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 

parsell på ca. 4 dekar fra  gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om
fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det 
ikke forsvarlig å dele fra omsøkte parsell. Omsøkt deling medfører ingen god 
landbruksmessig løsning.   
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274133 Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid Klungland
274504 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 19.03.2013
Adv. Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid 
Klungland

3 X 21.03.2013 Gårdskart

Parter i saken:
            

Advokat Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND

























Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.03.2013
Arkiv: :GBR-13/2197, 
FA-V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
13/424
Journalpostløpenr.:
13/8500

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
065/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom gnr. 
13 bnr. 2197 - Randi L. H. Birkeland
  
Sammendrag:
Randi Birkeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
13/2197 for kr. 400.000. Selgere er Eigersund Landsogns Skoglag og Egersund Skog og 
Treplantingsselskap som eier en ideell ½-del hver. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Randi Birkeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 13/2197 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 400.000. 

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 13/2197 må drives på en landbruksmessig forsvarlig måte. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Randi Birkeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
13/2197 for kr. 400.000. Selgere er Eigersund Landsogns Skoglag og Egersund Skog og 
Treplantingsselskap som eier en ideell ½-del hver. 

Gnr./bnr. 13/2197 er en landbrukseiendom med 5,5 dekar skog og juletre og 0,1 dekar annet 
areal, totalt 5,6 dekar.  Ca. 2 dekar er plantet til med juletre allerede. 

Arealet er bratt og nordvendt og passer godt til juletreproduksjon.

Formålet med ervervet er drift med juletreproduksjon. Randi Birkeland eier boligeiendommen 
gnr./bnr. 13/2526 som ligger ca. 40 meter fra konsesjonseiendommen.  Eiendommen er på 
ca. 1,8 dekar. Mannen til Randi Birkeland, Tommy Birkeland,  eier 1/24 del av 
landbrukseiendommen 13/205 som ligger ca. 20 meter fra konsesjonseiendommen. Gnr./bnr. 
13/205 har ca. 9,9 dekar med skog og 1,9 dekar med annet areal, totalt 11,8 dekar. 

Randi Birkeland eier også landbrukseiendommen gnr./bnr. 13/296 på Hestnes. Her har hun 
holdt på med juletreproduksjon siden 1996.  Gnr./bnr. 13/296 har ca. 23,2 dekar skog og 
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91,2 dekar med annet areal, totalt 114,4 dekar. De beste arealene av denne eiendommen 
forsvinner nå til ny kirkegård. Noe er også avsatt til boligområde. Ellers eier Randi Birkeland 
gnr./bnr. 13/2287 (øy i Hestnes), gnr./bnr. 13/2288 (båtplass i Hestnes) og gnr./bnr. 8/55 
(Øya Laholmen).  

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

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hennes formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å drive 
konsesjonseiendommen gnr./bnr. 13/2197 med juletreproduksjon. Randi Birkeland ønsker å 
overta gnr./bnr. 13/2197 fordi hun mister mye areal på gnr./bnr. 13/296 på Hestnes. 
Dessuten har hun boligeiendom i nærheten av konsesjonseiendommen.  

Konsesjonssøker er skikket til å drive eiendommen.  Randi Birkeland har drevet med 
juletreproduksjon siden 1996. 

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

Kjøpesum for landbrukseiendommen er kr. 400.000.   Takstmann Jarl Aase satte en takst på 
eiendommen på kr. 326.000 i 2007.  Men tanke på juletreproduksjon, kan en oppnå salg av 
500 trær pr. dekar til en engopris av kr. 130 pr tre.  Da kan en selge juletrær for kr. 364.000. 
  
En finner at kjøpesummen er høy men forsvarlig i forhold til bruken i henhold til § 9 i 
konsesjonsloven.  

Etter en samlet vurdering anbefaler en at det gis konsesjon som omsøkt. 

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 Randi 
Birkeland om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 13/2197 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 
400.000. Dette med følgende begrunnelse: *******. 
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~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

270625
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 13 bnr. 2197 - Randi L. H. 
Birkeland

270626 Kjøpekontrakt ubebygd eiendom
274534 Takst av eiendommen gnr. 13 bnr. 2197 i 2007
274538 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 19.02.2013 Randi L. H. Birkeland
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 13 bnr. 2197 - Randi L. H. Birkeland

2 I 19.02.2013 Randi L. H. Birkeland
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 13 bnr. 2197 - Randi L. H. Birkeland

4 X 21.03.2013 Takst av eiendommen gnr. 13 bnr. 2197 i 2007
5 X 21.03.2013 Kart

Parter i saken:
            

Egersund skog og 
treplantingsselskap

Postboks 558 4379 EGERSUND

Eigersund Landsogns 
skoglag

Postboks 297 4379 EGERSUND

Randi L. H. Birkeland Nedre Kringsjå 3 4372 EGERSUND





























Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 04.03.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
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Arkivsaksnr.:
12/2340
Journalpostløpenr.:
13/6728

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
066/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har mottatt søknad om en mindre reguleringsendring i tilknytning til et
delområde i reguleringsplan for Rundevol-Hestnes. Det søkes her om at det i delområde B23
åpnes opp for samme taktyper som i andre felt for eksempel i B22. Alternativ overflyttet gnr. 
13. bnr 2630, fra B23 til B22. 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 04.03.2013:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes som medfører følgende justeringer
1. Taktype endres ved at begrensning til saltak i tabell for B23 i § 2.4 tas vekk. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes. 

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.
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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 
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 utifra kriterier i loven. 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. 
Endring av bestemmelser kan som hovedregel behandles som en mindre 
reguleringsendring.

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 en endring av bestemmelsene som åpner opp for en en noe mer variert hustaktype. 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. Taktype endres ved at begrensning til saltak i tabell for B23 i §2.4 tas vekk. 

Endringen medfører at rubrikken ”Taktype” i bestemmelsene for B23 blir stående tom jfr.
utsnitt av gjeldende bestemmelse/tabell:

Gjennomgang av uttaler

Saken er sendt til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale myndigheter. 
Det er ikke kommet inn vesentlige merknader til kommunen som vedrører endring av 
taktype, kun presisering fra Teknisk avdeling i forhold til refusjon.

Barn, unge
Ingen kjente.

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

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente. 

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:
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1. Taktype endres ved at begrensning til saltak i tabell for B23 i §2.4 tas vekk. 

Rådmannen viser til at dette i liten grad vil ha konsekvens for området og viser til at 
tilgrensende delområder ikke har restriksjoner når det gjelder taktype.

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 Rundevoll-
Hestnes som omsøkt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Dok.nr Tittel på vedlegg

256919
Søknad om mindre endring i bestemmelser i B3 ev. flytting av tomt gnr. 13 bnr. 2630 
fra B23 til B22 på Hestnes

264806 Høring mindre reguleringsendring B3/B22 Hestnes
265614 130000014892.DOC

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.12.2012
Stig Ole Madsen og 
Nina Homme

Søknad om mindre endring i bestemmelser i B3 
ev. flytting av tomt gnr. 13 bnr. 2630 fra B23 til 
B22 på Hestnes

2 U 24.01.2013

AAMODT SVEN 
GEORG; 
VAMRÅK KIM 
MORTEN; 
SVENDSEN KNUT 
VEGARD; 
SVENDSEN JANE K 
HESTNES; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SAMUELSEN JUDITH 
M; 
ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE; 
Nina Homme; 

Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes



4

MADSEN STIG OLE; 
LARSEN JARLE 
ANNFIN; 
HESTNES TERJE; 
HESTNES JOSTEIN; 
HESTNES IVAR; 
HESTNES EGIL OTTO; 
HESTNES BIRGIT; 
FURULØKKEN IRIS; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EGERSUND SKOG OG 
TREPLANTNINGSSELS
K; 
EGE TOVE KARIN 
MANNES; 
EGE SVEIN; 
DIDRIKSEN WILLY 
PEDER; 
teknisk avdeling 
Eigersund kommune; 
Rogaland 
fylkeskommune

3 X 28.01.2013
Eigersund kommune 
Teknisk avdeling; 
Dag Kjetil Tonheim

Høring mindre reguleringsendring B3/B22 
Hestnes

4 I 31.01.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. mindre reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 2630 - Hestnes

Parter i saken:

            
N DIDRIKSEN WILLY 

PEDER
HESTNESVEIEN 279 4372 EGERSUND

N EGE SVEIN HESTNESVEIEN 293 4372 EGERSUND
N EGE TOVE KARIN 

MANNES
HESTNESVEIEN 293 4372 EGERSUND

N EGERSUND SKOG OG 
TREPLANTNINGSSELSK

Postboks 558 4379 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N FURULØKKEN IRIS HESTNESVEIEN 291 4372 EGERSUND
N HESTNES BIRGIT GAMLE HESTNESVEI 

71 A
4372 EGERSUND

N HESTNES EGIL OTTO HESTNESVEIEN 271 4372 EGERSUND
N HESTNES IVAR HESTNESVEIEN 295 4372 EGERSUND
N HESTNES JOSTEIN DAMVEIEN 41 A 4370 EGERSUND
N HESTNES TERJE KABELHUSVEIEN 13 4372 EGERSUND
N LARSEN JARLE ANNFIN HESTNESVEIEN 289 4372 EGERSUND
N MADSEN STIG OLE GAMLE HESTNESVEI 

48
4372 EGERSUND

Nina Homme Gamle Hestnesvei 48 4372 EGERSUND
N ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE
Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER
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N SAMUELSEN JUDITH M HESTNESVEIEN 275 4372 EGERSUND
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SVENDSEN JANE K 
HESTNES

HESTNESVEIEN 283 4372 EGERSUND

N SVENDSEN KNUT 
VEGARD

HESTNESVEIEN 283 4372 EGERSUND

N VAMRÅK KIM MORTEN HESTNESVEIEN 291 4372 EGERSUND
N AAMODT SVEN GEORG HESTNESVEIEN 261 4372 EGERSUND



Eigersund Kommune
Bøckmansgt 2
4370 Egersund

Stig Ole Madsen og Nina Homme                                                                         Egersund 04-12-2012                                   
Gamlehestnesvei 48
4370 Egersund

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR RUNDEVOLL- HESTNES

I § 2.4, feltnr. B23 under tabell for B områdene er det satt bestemmelse på taktype til saltak.
Vi ønsker å få opphevet denne spesifikke bestemmelsen om taktype for å få en mer moderne 
arkitektur som kan tilpasses naturen/terrenget og resten av den nye bebyggelsen bedre.
Dette også med tanke for hensyn til bakenforliggende bebyggelse,  felt B22,  som ikke har 
takrestriksjon.
Hvis dette ikke lar seg gjøre kunne det muligens vært et alternativ og få overflyttet vår tomt,  GNR 
13.BNR2630, fra B23 til B22.

Med vennlig hilsen

Stig Ole Madsen og Nina Homme



________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Bakken 
Sendt: 28.01.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Høring mindre reguleringsendring B3/B22 Hestnes 
________________________________________________________________ 

 Det vises til søknad om endring av taktype/overflytting av tomt for gnr/bnr 13/2630. Prosjektleder for 
utbyggingen av boligområdet har ingen innvendinger mot endringen. Forutsetningen må være at tomten, 
som vil bli bebygget med enebolig, får en belastning av fellesutgiftene på lik linje med dagens regulering. 
Tomten ligger i dag i delfelt B23, som er regulert til eneboliger. Eneboliger har et vekttall for fordeling av 
felles infrastrukturkostnader på 1, jf. sak om fordeling av kostnader til felles infrastruktur vedtatt av 
kommunestyret 1/10-2012. Tomtene i delfelt B22 er mindre, og regulert til småhus. Småhus har et vekttall 
på 0,8 til fordeling av fellekostnadene. 

Det regnes som sikkert at angjeldende tomt vil få en enebolig bygget på tomten, og at det derfor vil være 
naturlig at kostnadene for felles infrastruktur får et vekttall 1, uavhengig av endring av taktype/overflytting 
av tomt.

Mvh
Åshild Bakken 
Prosjektleder boligutbygging Rundevoll - Hestnes, Eigersund kommune 
Direkte telefon: 51 46 83 14 / Mobiltelefon: 976 94 114 Kommunens sentralbord: 51 46 80 00.
E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no <mailto:aashild.bakken@eigersund.kommune.no> - Internett: 
www.eigersund.kommune.no <blocked::http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Lerviksgården 3. etasje, Nytorget 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.



FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 31.1.2013

Deres ref.: 13/2489 / 12/2340 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 13/2257-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 7031/13

Arkivnr. FR-RB EIG B3/B22 
Hestnes

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.13, BNR.2630 - MINDRE REGULERINGSENDRING -
B3 / B22 PÅ HESTNES - TIL UTTALE

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen 
har vurdert saken som regional planmyndighet.

Fylkesrådmannen kan ikke se at saken berører regionale interesser og har ingen 
bemerkninger.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Leiv Berge
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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Sivilarkitekt
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
067/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Forespørsel-Reguleringsendring-fjerning av fortau-
Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.
  

Sammendrag:
Kristiansen og Selmer-Olsen AS har på vegne av tiltakshaver Havnegården AS søkt om 
frafall av krav om gangforbindelse gjennom planområdet.
I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn fortau i dette området, men området er ikke 
utbygd etter gjeldende reguleringsplan.
Miljøutvalget behandlet den 15.02.2011 forespørsel om reguleringsendring for Havnegården 
der en ønsket å flytte fortau og kjørevei for å kunne øke antall parkeringsplasser i området. 
Miljøutvalget anbefalte at det kunne settes i gang reguleringsendring under visse 
forutsetninger, blant annet at hensynet til myke trafikanter skal legges til grunn og være 
styrende for valg av løsninger og utforming. Forespørselen har vært sent til offentlige 
instanser for uttalelser. Det har kommet inn 5 uttalelser, hvor Statens vegvesen anbefaler at 
gangvegforbindelsen opprettholdes og Fylkesrådmannen varsler videre mulig innsigelse mot 
planen dersom den ikke sikrer tilgjengelighet for allmennheten. Felles brukerutvalg har i sin 
merknad uttalt at de ikke aksepterer at fortauet fjernes og barnas represnentant  i plansaker 
ber om at gangforbindelsen opprettholdes for å ivareta sikkerheten for barn og unge som 
utgjør en vesentlig del av myke trafikanter.

Saksgang:
Planteknisk utvalg fraråder eller anbefaler at fortauet skal fjernes gjennom 
reguleringsendring for området.

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Planteknisk utvalg fraråder at regulert fortau fjernes i forbindelse med reguleringsendring for 
Havnegården-gnr 13 bnr 1868 m.fl.-Strandgaten. Dette begrunnes med:

1 Kommunen har ansvar for å ivareta sikkerheten og hensyn til myke trafikanter ved 
planlegging i kommunen hvor barn og unges utgjør en vesentlig del av denne gruppen.

2 Fjerning av fortau er en endring medfører en negativ konsekvens for myke trafikanter og 
allmennheten for øvrig. 

2 Kjøreveien gjennom området er smal og uoversiktlig, og det er uakseptabelt å lede myke 
trafikanter ut i vegbanen. Fjerning av regulert fortau vil minske muligheten for etablering 
av fremtidig gangforbindelse forbi Havnebygget og Havnegården som er 
hovedgangforbindelse gjennom området. Dette vil bidra til en samfunnsmessig uheldig
løsning.
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3 Fylkesrådmannen har varslet mulig innsigelse mot et planforslag som ikke sikrer 
tilstrekkelig tilgjengelighet for allmennheten hvor trafikksikkerheten er ivaretatt.

4 Statens vegvesen anbefaler at gangforbindelsen opprettholdes og at denne sees i en 
overordnet sammenheng da den vil være del av en naturlig trasè for myke trafikanter.

5. Felles brukerutvalg og barnas representant i plansaker sier nei til fjerning av fortau 
gjennom området.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
15.02.2011 Miljøutvalget

M-028/11 Vedtak:
Miljøutvalget anbefaler at det kan startes arbeid med forslag til detaljregulering for 
Havnegården med sikte på å få til flere parkeringsplasser, men der følgende skal legges til 
grunn for planarbeidet:

1. Hensynet til myke trafikanter skal legges til grunn og være styrende for valg av 
løsninger og utforming.

2. Fortau skal være utført på en slik måte at det ikke ligger oppå trebrygge og bredde på 
fortau må være minst 2 meter pluss kantstein. Det skal være gjennomgående og 
logisk i forhold til fremkommelighet.

3. Parkering inntil muren mot Strandgaten aksepteres i utgangspunktet ikke. Det må ev. 
fremlegges en fagkyndig rapport som klart dokumenterer at dette kan gjøres uten fare 
for skader eller erstatningsansvar for kommunen pga. brøyting o.l. i Strandgaten –
dvs. sikker avstand må defineres. Snitt må utarbeides.

4. Prinsippet om universell utforming av utearealene herunder inngangsparti legges til 
grunn og skal dokumenteres. Reduksjon av areal for myke trafikanter skal i 
utgangspunktet ikke reduseres.

5. Det må fremlegges en fagkyndig trafikksikkerhetsrapport som dokumenterer at
endringene som blir foreslått ikke reduserer trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
Avbøtende tiltak må ev. skisseres. 

6. Det tillates ikke etablering av konstruksjoner/gjerde mot Strandgaten som reduserer 
sikten mot sjøen.

7. Hensynet til havnetrafikken må ivaretas.
8. Vegnormalen legges til grunn for utforming av trafikkareal – særlig i forhold til myke 

trafikanter og skal målsettes

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Offentlig fortau

Offentlig kjøreveg

Andre opplysninger / fakta i saken:

Planområdet ligger innenfor stiplet felt.

Planstatus
For området som blir berørt 
gjelder reguleringsplan for 
Havnegården vedtatt i sak 
072 i 2005 i kommunestyret 
og er således en relativt ny 
reguleringsplan. Kjørebane 
og fortau er regulert til 
offentlig trafikkområde og er 
i offentlig eie. 

Parkeringsplassenen er 
regulert til felles parkering 
for havnevesenets bygg 
samt Havnegården. I denne 
planen er det vist 
gjennomgående offentlig
fortau og offentlig 
adkomstvei til 
parkeringsplassen som klart 
skiller mellom gående og
kjørende. 

Det er ikke fortau langs Strandgaten og den er også svært smal på denne strekningen i 
forhold til de andre delene av Strandgaten. Det er heller ikke mulig å etablere fortau på 
denne strekningen uten at en river bygninger eller tar vekk et kjørefelt. 
Det ble derfor regulert inn fortau gjennom planområdet som vist på kartutsnittet.  Rådmannen 
legger til grunn at det er ønskelig å videreføre adkomstveg og fortau som offentlig 
trafikkområde da dette er den eneste adkomsten forbi denne strekningen der en har regulert 
inn klart skille mellom gående og kjørende.
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Eierforhold:

Gnr/bnr Eiere

13/1861 Eigersund Havnevesen KF

13/1863 Eigersund Havnevesen KF

13/1865 Eigersund Havnevesen KF

13/1866
Eigersund Havnevesen KF
Havnegården Egersund AS

13/1668
Eigersund Havnevesen KF
Havnegården Egersund AS

Uttalelser

Forespørselen ble sendt til berørte offentlige instanser og private parter for uttalese .

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

Offentlige merknader

1. Statens vegvesen  Merknad J
2. Regionantikvaren  Merknad E
3. Rogaland Fylkeskommune  Merknad J
4. Felles brukerutvalg  Merknad J
5. Fiskeridirektoratet  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens vegvesen  Tilrettelegging for myke 
trafikanter bør vektlegges. Det 
anbefales at gangforbindelsen 
gjennom området 
opprettholdes som en del av 
sammenhengende eventuelt 
fremtidig gangvegnett mot sør.

 Det regulerte fortauet bør sees 
i overordnet sammenheng da 
området er en del av den 
naturlige traseen for myke 
trafikanter.

J

J

Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

2. Regionantikvar v/Knut 
Jan Kluge

 Tiltaket ligger i forlengelse av 
den historiske og antikvariske 
”fasaderekke” mot sundet og 
bør i den forbindelse gis et 
preg som vil være forenlig med 
denne.

 Eksisterende brygge og 
bebyggelse er lokalisert på 

O

O

Tas til orientering

Tas til orientering
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området til brådbenken. I en 
eventuell fremtidig utbygging 
bør det foretas en 
marinearkeologisk 
undersøkelse av området.

 Hva en kan se av eldre 
fotografier er fremdeles 
forstøttingsmur for Standgaten 
fremdeles delvis intakt.

 Den løsning som eventuelt 
velges må ivareta de myke 
trafikanter krav til sikkerhet 
samtidig at det gis 
tilgjengelighet for 
allmennheten for tilgang til 
sjølinjen.

O

J

Tas til orientering

Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

3. Rogaland 
Fylkeskommune

 Vi viser til vårt brev datert 
7.9.2011, hvor vi redegjør for 
fylkesrådmannens syn på 
denne reguleringen. 

 Det understrekes at 
"havneområdene i 
sentrumsområdet har stor 
verdi som uteoppholdsareal/ 
møteplass for både barn, unge 
og voksne. Strandsonen har 
potensial som et attraktivt 
område for ferdsel til og fra 
Egersund, for fotgjengere og 
syklister."

 Det varsles videre mulig 
innsigelse mot planen når den 
kommer på høring dersom den 
ikke sikrer tilstrekkelig 
tilgjengelighet for allmenheten. 
Vi vil også benytte 
anledningen til å påpeke at 
området ligger sentralt plassert 
i Egersund, og at en økning i 
antall parkeringsplasser er en 
lite ønskelig løsning, med 
tanke på å begrense bilbruk.

 Fylkesrådmannen vurderer 
Eigersund kommune sine krav 
til detaljreguleringen som 
tilstrekkelige til å sikre gode 
forhold i området for gående 
og syklende.

O

J

E

J

Tas til orientering

Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

Tas til etterretning og legges til grunn 
for vedtaket.

Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

4. Felles brukerutvalg  Felles brukerutvalg kan ikke 
akseptere at fortauet blir 
fjernet.

J Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

5. Ütemiljø og veier  Området fungerer i dag som 
parkering/åpent område hvor 
en kan gå gjennom. 

 Veien på stedet er smal og 
uoversiktlig, og det er ikke en 
løsning å lede gående ut i 
veibanen på strekningen. 
Skulle dagens innregulerte 

O

J

Tas til orientering

Tas til etterretning og legges til grunn 
for vedtaket
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gangveiforbindelse tas ut av 
planen vil det i fremtiden bli 
enda vanskeligere å få til et 
sammenhengende fortau fra 
Standgaten og videre utover 
Varbergveien.

 For å ivareta sikkerheten til 
myke trafikanter fraråder 
kommunen, som 
veimyndighet, å godta at 
gangveiforbindelsen tas ut av 
planen.

J
Rådmannen sier seg enig i dette og 
viser til fremlegg til vedtak som legger 
dettet til grunn.

6. Barn og unges 
representant i 
plansaker

 Ber om at kravet om 
gangforbindelse opprettholdes 
for å ivareta sikkerheten for 
barn og unge, som utgjør en 
vesentlig del av myke 
trafikanter.

E Tas til etterretning og legges til grunn 
for vedtaket.

Forespørsel
Det ble sendt inn forespørsel om reguleringsendring den 28.06.2010 for Havnegården for 
flytting av fortau og kjørevei som kunne gjøre det mulig å etablere flere parkeringsplasser i 
området. Miljøutvalget anbefalte i sak 028/11 at det kunne utarbeides reguleringsendring for 
Havnegården under gitte forutsetninger der spesielt hensynet til myke trafikanter skulle 
ivaretas. I ettertid har forslagsstiller sendt inn ny forespørsel der en ønsker å fjerne regulert 
fortau og areal avsatt til myke trafikanter.
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Begrunnelse for søknaden:
Forslagsstiller begrunner søknaden om frafall av kravet til fortau fra Havnegården og videre 
sørover med at fortauet er tenkt til intern bruk på parkeringsplassen og viser til gjeldende 
reguleringsplan. 
Forslagsstiller har i søknaden vist til kommuneplanen for Egersund som ikke viser 
gangveiforbindelse i området og hevder at det heller ikke er gjort politisk vedtak om en slik 
gangforbindelse.

Dette stemmer ikke da det var gjeldende reguleringsplan som lå til grunn for behandlingen av 
forespørselen om reguleringsendring. Det er nettopp denne planen som åpner opp for 
muligheten til å få en sammenhengende gangvegforbindelse mellom sentrum og bydelen 
lenger mot sør i fremtiden. Dette er en svært viktig trafikksikkerhetstiltak for denne 
strekningen som ivaretar hensynet til myke trafikanter,
En viser også til at da kommuneplanen ble vedtatt ble det og vedtatt at gjeldende 
reguleringsplan for Havnegården fremdeles skulle gjelde og denne planen viser innregulert 
fortau gjennom planområdet som Kommunestyret i sin tid vedtok. Det er også gjort et politisk 
vedtak (Miljøutvalget), der hensynet til myke trafikanter skal vektlegges og det skal vises
løsninger og utforming for denne gruppe trafikanter ved en reguleringsendring.

Saksbehandlers vurdering 

Dagens bruk
Forslagsstiller viser videre til at kommuneplanen regulerer området sydover til 
havneformål/industri (H29) og at kombinasjonen havnevirksomhet med skipstrafikk og et 
gangveisystem ikke høres riktig ut. De trekker frem at aktivitet som lossing og lasting, 
varelevering med stor lastebil og trucker ikke er forenlig med å lede myke trafikanter frem til 
kaiområdet foran Havnebygget. 

I siste kommuneplan for Egersund sentrumsdel er området fra Havnegården til og med 
Havnebygget avsatt til næringsvirksomhet. En vil her påpeke at kommuneplanen kun angir 
arealbruk for et område, mens det er område- og eller detaljplaner som regulerer bruken av 
et område.
I dag fungerer området som hovedgangforbindelsen området for gående, syklende og andre 
trafikanter mellom Strandgaten og Varbergveien og knytter ytre bydel og sentrum sammen 
på det overordna plan. Det er et mye brukt område for turgåere og de som skal til og fra 
sentrum. En har registrert at mange fotgjengere bruker kaiområde som passasje da denne er 
tilnærmet bilfri samt gir nær kontakt til sjøen. 

Det foregår lite aktivitet på kaien utenom at det ligger båter langs denne i perioder. 
En kan ikke se at det skal være noe stort problem med å videreføre et fortau langs 
kaiområdet ved Havnebygget da det ikke er havneaktivitet av slik en størrelse at det må 
stenges av for fotgjengere. I så fall blir de tvunget til å gå i kjørebanen mellom Havnegården 
og Havnebygget hvor det er særdeles trangt og trafikkfarlig. Kjøretøy som passerer her er alt 
fra personbiler til tungtrafikk og vegen er ikke konstruert med tanke på den økte biltrafikken 
som har skjedd de siste 30-40 årene. 
I følge Trygg Trafikk har antall bilulykker gått ned mens flere gående og syklende har mistet 
livet i trafikken i 2012. I årene 2006-2011 utgjorde andelen myke trafikanter i gjennomsnitt 15 
prosent av de omkomne på veiene. I 2012 er andelen drepte økt til rundt 20 prosent.  
Arbeidet for trafikksikkerheten må intensiveres mener Trygg Trafikk, et forhold kommunen 
må ta på alvor.

Løsning
Det er så å si umulig å legge fortau langs Strandgaten da vegbanen det på dette strekket er 
meget smal og trang, begrenset av mur, berg og bebyggelse på begge sider helt inntil
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vegkanten. Dersom det skal etableres fortau på strekket Strandgaten-Varbergveien vil det 
medføre riving av eksisterende bebyggelse og sprenging av fjell m.m. Det vil bli en dyr og
komplisert affære for kommunen.
Den beste løsningen for å sikre gangveiforbindelse gjennom området vil derfor være at det 
etableres fortau/gangveg langs innsiden av kaien foran Havnebygget og kobles til fortau i 
Strandgaten. Det er ikke uvanlig at det blir etablert gangforbindelser langs kai- og 
sjøområder i tettsteder og byer da dette gir mulighet for kontakt til sjø og fine opplevelser. 
Siden området blir mye brukt av gående vil det være naturlig at det skjer gjennom å regulere 
inn gangveg her som gir klar differensiert bruk av området. Separering mellom fotgjengere 
og kjørende er forhold som løses i alle planer laget i Rogaland enten det er for industri, bolig 
eller andre formål.

Formål med planlegging
Kommunen har plikt og ansvar for å følge plan og bygningslovens formål som under § 1-1 
sier følgende: 

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 oppvekstvilkår og estetisk 
utforming av omgivelsene. 
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Det vil derfor være feil av kommunen å utelate grupper i et så viktig område. Havnegården 
som bygg inneholder funksjoner av slik en karakter at alle må ha tilgang til det uavhengig om 
de kommer kjørende eller til fots og at det må legges til rette for alle grupper hvor 
trafikksikkerheten ivaretas. Hovedfokuset må derfor ligge på trafikksikkerheten fotgjengere. 
Dette området er hovedgangforbindelsen mellom ytre bydel og det er kommunens ansvar og 
plikt å påse at sikkerheten for myke trafikanter ivaretas på en forsvarlig måte hvor det er lagt 
vekt på langsiktig løsning. Dette kan gjøres gjennom å etablere gangveg ut i fra en plan som 
viser skille mellom gående og kjørende.

Konklusjon
Rådmannen er meget skeptisk til at det utarbeides reguleringsendring hvor fortau fjernes fra 
reguleringsplanen. Det vil medføre betydelig forverring for myke trafikanter å fjerne fremtidig 
mulighet for trafikksikker gangveiforbindelse.
På bakgrunn av ovenstående vurderinger er saksbehandler av den oppfatning at det å 
regulere bort gangforbindelse i planområdet ikke bidrar til å løse trafikksituasjonen for myke 
trafikanter, snarere tvert i mot. En vil derfor sterkt fraråde at det foretas en reguleringsendring 
der hensynet til gående/syklende må fravike til fordel for biltrafikk og parkeringsplasser. 

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
252862 Søknad om frafall av krav til fortau i gjeldende reguleringsplan, gnr. 13 bnr. 1868

262247
Uttalelse til søknad om frafall av krav om gangforbindelse gjennom planområdet gnr. 
13 bnr. 1868 m.fl.

262299
Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av 
fortau og kjørevei
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263030
Uttalelse reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. -
flytting av fortau og kjørevei

263136
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av fortau og kjørevei

263186 Reguleringsendring Havnegården, Standgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

264757
Uttalelse reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. -
flytting av fortau og kjørevei

272648 Uttalelse - fjerning av fortau ved Havnegården

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.06.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten -
flytting av fortau og kjørevei

2 U 11.08.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten -
flytting av fortau og kjørevei

6 X 12.08.2010
Eksisterende bestemmelser Havnegården gnr. 
13 bnr. 1866 m.fl.

7 I 25.08.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten -
flytting av fortau og kjørevei

3 U 03.09.2010

AADNESEN BJØRN 
ARTHUR; 
STUHAUG ALF EIRIK; 
SANDBU KRISTIN; 
ROUND TABLE 23 
EGERSUND; 
OFTEDAL TONJE; 
NODLAND RUBEN; 
HAVNEGÅRDEN 
EGERSUND AS; 
HAUG PETTER 
NICOLAY; 
GJERMESTAD INGER 
JOHANNE; 
GARPESTAD 
MORTEN; 
FARDAL JAN; 
FANEBUST 
BENEDICTE N; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
EGERSUND 
ROTARYKLUBB

Forespørsel om reguleringsendring 
Havnegården, Strandgaten - flytting av fortau ut 
på kai og kjørevei

4 U 03.09.2010

BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Dalane Energi IKS; 
Eigersund Fiskarlag; 
Eigersund kommune -
vegsjef Torbjørn 

Forespørsel om reguleringsendring 
Havnegården, Strandgaten - flytting av fortau ut 
på kai og kjørevei
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Corneliussen; 
Felles brukerutvalg; 
Fiskeridirektoratet; 
Kommuneoverlegen i 
Eigersund  kommune 
Rosenblad; 
Kystverket; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
Seksjon Brannvern; 
Seksjon vei og utemiljø; 
Seksjon vann og avløp; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

8 U 06.09.2010

BR-representanten 
Åshild Slettebø; 
Dalane Energi IKS; 
Eigersund Fiskarlag; 
Eigersund kommune -
vegsjef Torbjørn 
Corneliussen; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
Felles brukerutvalg; 
Fiskeridirektoratet; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
Kommuneoverlegen i 
Eigersund  kommune 
Rosenblad; 
Kystverket; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
Bjarne Rosenblad; 
Torbjørn Corneliussen; 
Seksjon Brannvern; 
Seksjon vei og utemiljø; 
Seksjon vann og avløp; 
Knut Jan Kluge; 
Helge Waage; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Forespørsel reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei -
ettersending av kartskisser

10 I 28.09.2010
BR-representant Åshild 
Slettebø

Forespørsel reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten -  flytting av fortau og kjørevei

11 I 29.09.2010
Benedicte N. Fanebust; 
Petter N. Haug; 
Bjørn A. Aadnesen

Merknad til forespørsel om regulering 
Havnegården, Strandgaten - flytting av fortau ut 
på kai og kjørevei

12 I 29.09.2010 Fiskeridirektoratet
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Havnegården Strandgaten - flytting av fortau ut 
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på kai og kjørevei

13 I 29.09.2010
Eigersund Havnevesen 
KF

Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
Havnegården Strandgaten - flytting av fortau ut 
på kai og kjørevei

15 I 29.09.2010 Kystverket Vest
Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring 
gnr 13 bnr. 1868 m.fl. Havnegården, Strandgaten

14 X 01.10.2010
Grete Stuen; 
Dag Kjetil Tonheim

Uttalelse fra Vei- og utemiljøsjef vedr 
reguleringsendring Havnegården - flytting av 
fortau

17 I 08.10.2010 Statens vegvesen
Uttalelse  - reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei

19 I 26.10.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttale - reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei

18 U 28.10.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten -
flytting av fortau og kjørevei

20 I 02.11.2010
Havnegården Egersund 
AS

Kommentarer til innsendte merknader -
reguleringsendring Havnegården, Strandgaten -
flytting av fortau og kjørevei

22 U 07.02.2011

AADNESEN BJØRN 
ARTHUR; 
STUHAUG ALF EIRIK; 
SANDBU KRISTIN; 
ROUND TABLE 23 
EGERSUND; 
Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge; 
OFTEDAL TONJE; 
NODLAND RUBEN; 
Kystverket; 
Kommuneoverlegen i 
Eigersund  kommune 
Rosenblad; 
HAVNEGÅRDEN 
EGERSUND AS; 
HAUG PETTER 
NICOLAY; 
GJERMESTAD INGER 
JOHANNE; 
GARPESTAD 
MORTEN; 
Fiskeridirektoratet; 
FARDAL JAN; 
FANEBUST 
BENEDICTE N; 
Eigersund kommune -
vegsjef Torbjørn 
Corneliussen; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
Eigersund Fiskarlag; 
EGERSUND 
ROTARYKLUBB; 
Dalane Energi IKS; 

Varsel/informasjon om befaring
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Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1; 
Seksjon Brannvern; 
Seksjon vei og utemiljø; 
Seksjon vann og avløp; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

23 I 25.02.2011
Havnegården Egersund 
as

Forespørsel om reguleringsendring Havnegården 
- anmodning om ny behandling i miljøutvalget

24 U 02.03.2011 36 mottakere...
Forespørsel - reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei

25 U 04.04.2011
Havnegården Egersund 
as

Forespørsel om reguleringsendring Havnegården 
- anmodning om ny behandling i miljøutvalget

26 I 04.04.2011
Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring - Havnegården, Strandgaten 
- ny forespørsel

27 U 15.04.2011
Brannvern - og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring - Havnegården, Strandgaten 
- tilbakemelding

28 I 08.07.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Havnegården gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

30 I 10.08.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan for Havnegården gnr. 13 
bnr. 1868 m.fl.

29 X 16.08.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Havnegården gnr.13 bnr.1868 m.fl.

31 I 07.09.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse -  reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten - flytting av fortau og kjørevei

32 I 20.09.2011
BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til melding om oppstart av 
detaljreguleringsplan for havnegården gnr. 13 
bnr. 1868 m.fl.

35 I 01.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Detaljreguleringsplan for Havnegården gnr. 13 
bnr. 1868 m.fl.

36 I 19.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Revidert reguleringsplanforslag for Havnegården 
gnr 13 bnr 1868 m.fl.

37 I 25.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forsalg til reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av 
fortau og kjørevei

39 U 29.02.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Mangler ved innsendelse av planforslag

40 I 22.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. reguleringsplan for Havnegården gnr. 13 
bnr. 1868 mfl. Tillegg til planbeskrivelsen og 
trafikksikkerhetsrapport

41 I 27.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

SV: Vedr. reguleringsplan for Havnegården gnr. 
13 bnr. 1868 mfl. Tillegg til planbeskrivelsen og 
trafikksikkerhetsrapport

42 I 06.06.2012 Statens vegvesen
Vurdering av trafikksikkerhetsrapporten 
Havnegården, vurdering trafikksikkerhet ved 
planendring

43 U 05.09.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten 
gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av fortau og 
kjørevei

44 I 06.11.2012 Kristiansen & Selmer- Søknad om frafall av krav til fortau i gjeldende 
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Olsen reguleringsplan, gnr. 13 bnr. 1868

45 I 06.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen as

Reguleringsplan for Havnegården gnr. 13 
bnr.1868 m.fl.

46 U 17.12.2012 32 mottakere...
Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten 
gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

47 I 08.01.2013 Statens vegvesen
Uttalelse til søknad om frafall av krav om 
gangforbindelse gjennom planområdet gnr. 13 
bnr. 1868 m.fl.

49 I 17.01.2013
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av 
fortau og kjørevei

52 I 17.01.2013 Fiskeridirektoratet
Uttalelse reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av 
fortau og kjørevei

51 N 18.01.2013 Espen Hyggen
Reguleringsendring Havnegården, Standgaten 
gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

54 I 11.03.2013
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse - fjerning av fortau ved Havnegården

Parter i saken:
            

Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Klipperveien 28 4370 EGERSUND

BR-representanten 
Åshild Slettebø
Dalane Energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND

N EGERSUND 
ROTARYKLUBB

Fullriggerveien 12 4370 EGERSUND

Eigersund Fiskarlag Hoveræget 9 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

HAVNEVESEN KF
Postboks 117 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

Eigersund politistasjon Postboks 25 4379 EGERSUND
N FANEBUST 

BENEDICTE N
STRANDGATEN 17 4370 EGERSUND

N FARDAL JAN STRANDGATEN 11 4370 EGERSUND
Felles brukerutvalg
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N GARPESTAD 
MORTEN

ROSENBORGGATEN 
5

4370 EGERSUND

N GJERMESTAD INGER 
JOHANNE

STRANDGATEN 25 4370 EGERSUND

N HAUG PETTER 
NICOLAY

STRANDGATEN 19 4370 EGERSUND

N HAVNEGÅRDEN 
EGERSUND AS

Postboks 255 4370 EGERSUND

Kommuneoverlegen i 
Eigersund  kommune 
Rosenblad
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Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND
N NODLAND RUBEN STRANDGATEN 13 4370 EGERSUND
N OFTEDAL TONJE STRANDGATEN 13 4370 EGERSUND

Regionantikvar for 
Dalane v/ Knut Kluge

pb 580 4379 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

N ROUND TABLE 23 
EGERSUND

Fabrikkplassen 4,c/o 
Erik Shelby

4370 EGERSUND

N SANDBU KRISTIN STRANDGATEN 19 4370 EGERSUND
Seksjon Brannvern Postboks 580, 4379 

Egersund
4379 EGERSUND

Seksjon vann og avløp Postboks 580, 4379 
Egersund

Seksjon vei og utemiljø Postboks 580, 4379 
Egersund

4379 EGERSUND

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
N STUHAUG ALF EIRIK STRANDGATEN 25 4370 EGERSUND
N AADNESEN BJØRN 

ARTHUR
POSTBOKS 113 5547 UTSIRA











Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim

Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting 
av fortau og kjørevei

Vår ref.: 13/1488 / 10/1422 / PL-, FA-L12, GBR-13/1868 Dato: 14.01.2013

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

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

Befaring er foretatt.

Tiltaket ligger i forlengelse av den historiske og antikvariske ”fasaderekke” mot sundet og bør 
i den forbindelse gis et preg som vil være forenlig med denne.

Eksisterende brygge og bebyggelse er lokalisert på området til brådbenken.

I en eventuell fremtidig utbygging bør det foretas en marinearkeologisk undersøkelse av 
området.

Hva en kan se av eldre fotografier er fremdeles forstøttingsmur for Standgaten fremdeles 
delvis intakt.

Den løsning som eventuelt velges må ivareta de myke trafikanter krav til sikkerhet samtidig 
at det gis tilgjengelighet for allmennheten for tilgang til sjølinjen.

Utover dette stiller en seg bak uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune av 07.09.2012.  

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar



FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 17.1.2012

Deres ref.: 12/31973 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 10/15909-10
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 73312/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Havnegården/Strandgaten

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSENDRING – HAVNEGÅRDEN
STRANDGATEN - GNR.12, BNR.1868 M.FL. - SØKNAD OM FRAFALL AV KRAV OM 
GANGFORBINDELSE GJENNOM PLANOMRÅDET

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

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

Bakgrunn
Henvendelsen gjelder en søknad, mottatt av Eigersund kommune, om å fjerne innregulert 
gangforbindelse gjennom parkeringsplass ved Havnegården i Egersund sentrum.

Fylkesrådmannens vurdering
Vi viser til vårt brev datert 7.9.2011, hvor vi redegjør for fylkesrådmannens syn på denne 
reguleringen. Det understrekes at "havneområdene i sentrumsområdet har stor verdi som 
uteoppholdsareal/ møteplass for både barn, unge og voksne. Strandsonen har potensial 
som et attraktivt område for ferdsel til og fra Egersund, for fotgjengere og syklister."

Det varsles videre mulig innsigelse mot planen når den kommer på høring dersom den 
ikke sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet for allmenheten. Vi vil også benytte anledningen til å 
påpeke at området ligger sentralt plassert i Egersund, og at en økning i antall 
parkeringsplasser er en lite ønskelig løsning, med tanke på å begrense bilbruk.

Fylkesrådmannen vurderer Eigersund kommune sine krav til detaljreguleringen som 
tilstrekkelige til å sikre gode forhold i området for gående og syklende. 

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Leiv Berge
rådgiver rådgiver



Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.



Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av fortau og kjørevei

Vår ref.: 13/1963 / 10/1422 / PL-, FA-L12, GBR-13/1868 Dato: 18.01.2013

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

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

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har i møte 16.01.2013 behandlet sak vedr. –
Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr.13, bnr.1868 m.fl. Søknad om 
frafall av krav om gangforbindelse gjennom planområdet, datert 17.12.2012.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedtak den 16.01.2013:

Felles brukerutvalg kan ikke akseptere at fortauet blir fjernet.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær



Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring Havnegården, 
Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl. - flytting av fortau og kjørevei

Vår ref.: 13/1963 / 10/1422 / PL-, FA-L12, GBR-13/1868 Dato: 18.01.2013

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

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

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg har i møte 16.01.2013 behandlet sak vedr. –
Reguleringsendring Havnegården, Strandgaten gnr.13, bnr.1868 m.fl. Søknad om 
frafall av krav om gangforbindelse gjennom planområdet, datert 17.12.2012.

Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedtak den 16.01.2013:

Felles brukerutvalg kan ikke akseptere at fortauet blir fjernet.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær



________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 18.01.2013 
Til:  Grete Stuen 
Kopi: 
Emne: Reguleringsendring Havnegården 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Har sett på oversendte sak vedrørende reguleringsendring Havnegården, Standgaten gnr. 13 bnr. 1868 
m.fl.

Søknad om frafall av krav om gangforbindelse gjennom planområdet.

Området fungerer i dag som parkering/åpent område hvor en kan gå gjennom. Veien på stedet er smal og 
uoversiktlig, og det er ikke en løsning å lede gående ut i veibanen på strekningen. Skulle dagens 
innregulerte gangveiforbindelse tas ut av planen vil det i fremtiden bli enda vanskeligere å få til et 
sammenhengende fortau fra Standgaten og videre utover Varbergveien. 

For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter fraråder kommunen, som veimyndighet, å godta at 
gangveiforbindelsen tas ut av planen.

Vennlig hilsen

Espen Hyggen, rådgiver vei og trafikksikkerhet

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon 51 46 83 29 Mobil 926 17 214





________________________________________________________________ 

Fra:  Åshild Slettebø 
Sendt: 11.03.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: havnegården-fortau 
________________________________________________________________ 

 Vedrørende reguleringsendring Havnegården, Standgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

I følge søknad om reguleringsendring,  er der søkt om at krav til gangforbindelse gjennom områder tas ut 
av planen.

For å i vareta sikkerheten for barn og unge, som utgjør en vesentlig del av myke trafikanter, vil jeg be om 
at kravet opprettholdes.

Åshild Stornes Slettebø

  _____  



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-49/96
Arkivsaksnr.:
12/1679
Journalpostløpenr.:
13/7907

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
068/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 -
Kjeøy og Tengsstranda
  

Sammendrag:
Andreas Kristoffersen har sendt inn søknad om å få endret et punkt under bestemmelsens § 
Det er kommet inn ønske fra Andreas Kristofferen om å få endret reguleringsbestemmelsen
for reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastranda med sjøområder, slik at
det blir mulighet til å utvide eksisterende fritidsbebyggelsen innenfor gjeldende
reguleringsplan. Saken ble sendt ut til berørte parter som anledning til å uttale seg. Det kom 
inn 4 merknader fra private parter.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring for hytteområde gnr 49 bnr 96-Kjeøy og 
Tengsstrand hvor bestemmelsens § 1, punkt 1.3 Byggeområder for eksisterende 
fritidsboliger, underpunkt 1.3.1 påfølgende ordlyd tilføyes :

Eksisterende fritidsbolig som er mindre enn BYA 65 m² tillates utvidet til inntil BYA 65 m² 
med gesims og mønehøyde på henholdsvis 2,5 meter og 4,5 meter målt fra topp grunnmur 
0,5 meter over ferdig planert terreng. Fritidsboligen må tilpasses eksisterende bebyggelse og 
landskap. På fritidsboliger som ligger ved sjø må utvidelsen skje vekk fra sjøen. I de tilfeller 
der det er et krav at utvidelsen må skje fra sjøen, kan kommunen tillate at bygningen 
kommer utenfor inntegnet byggeområde for fritidsboliger.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden om mindre reguleringsendring ble sendt ut på begrenset høring til alle private 
parter innenfor planområdet og det kom inn 5 merknader gjengitt nedenfor.
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INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1 Felles brukerutvalg 

brev dater 16.11.2012
Ingen merknad O Tas til orientering

Private uttaler
1 Anne Sofie Fardal i 

brev datert 13.11.2012:
Foreslår at eksisterende 
fritidsbebyggelse under 75 m² 
bør kunne tillates utvidet til BYA 
på 
75 m² og gesims og mønehøyde 
endres fra 2,5 meter og 4,5 
meter til henholdsvis 3,0 meter 
og 5,5 meter- Topp grunnmur 
endres fra 0,5 til 1,0, i samsvar 
med nye hytter jf. 
Bestemmelsens punkt 1.2.1. 
Mener at eksisterende naust og 
redskapsbod kan 
erstattes/gjenoppbygges innenfor 
samme grunnflate og 
byggehøyde som eksisterende 
bygninger. Dersom eksisterende 
bygninger er mindre enn 
bestemmelsene gitt i 1.2.8 og 
1.3.1 tillates disse utvidet i 
henhold til disse bestemmelsene

N Da søknaden om endringen av 
størrelse på fritidsbebyggelsen gjelder 
kun størrelsen på eksisterende 
bebyggelse som er under 65 m² og 
det kun er disse en ønsker kan 
utvides til 65 m². Dette forholdet har 
en avklart med fylkesmannen som 
sier det er akseptabelt, og det er dette 
som er lagt til grunn for innhenting av 
uttalelser. Dersom det skal flere 
endringer inn her, må tas som en 
reguleringsendring som gis en full 
behandling etter plan og 
bygningslovens § 12-10.

2 Kjeøy Vel-brev datert 
14.11.2012

Foreslår at bestemmelsens punkt 
1.3.1 endres slik at eksisterende 
hytter som er mindre enn nye 
hytter kan utvides til 75 m².

N Ikke aktuelt og en viser til 
ovenstående kommentar som tar opp 
det samme.

3 Rune Fardal Hovland-
brev datert 14.11.2012

Mener at alle hytter med 
størrelse under 75 m² må kunne 
utvides til 75 m² og gesims og 
mønehøyde endres fra 2,5 meter 
og 4,5 meter til henholdsvis 3,0 
meter og 5,5 meter- Topp 
grunnmur endres fra 0,5 til 1,0 og 
at eksisterende naust og 
redskapsbod skal kunne 
erstattes/gjeoppbygges, 
eventuelt utvides til en størrelse 
på BYA 30 m².

N Ikke aktuelt og det vises til 
ovenstående kommentar.

4 Bjørn Ove Sigbjørnsen-
brev stemplet 
15.11.2012

Ønsker at alle hyttene skal kunne 
utvides til 75 m² og gesims og 
mønehøyde endres fra 2,5 meter 
og 4,5 meter til henholdsvis 3,0 
meter og 5,5 meter- Topp 
grunnmur endres fra 0,5 til 1,0. 
Han har hytte liggende inntil 
fjellvegg og har ingen mulighet å 
utvide vekk fra sjøen og foreslår 
endring i bestemmelsen som sier 
at utvidelsen på hytter ved sjø 
må skje så langt det er mulig, 
vekk fra sjøen.

N Ikke aktuelt i denne omgang. Viser til 
ovenstående kommentar.

Saksbehandlers vurderinger:
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Rådmannen anbefaler at søknaden om mindre reguleringsendring for Kjeøy-Tengsstranda 
for justering av reguleringsbestemmelsens punkt 1.3.1 kan vedtas slik at eksisterende 
fritidsbebyggelse som er mindre enn 65 m² kan tillates utvidet til 65 m². 
Eksisterende bygninger inngår i planen. Innenfor byggeområdet kan eksisterende
bygninger benyttes som henholdsvis fritidsbolig, naust eller redskap avhengig av om
de har benevnelsen N, F eller R.
Eksisterende fritidsbolig som er mindre enn BYA 65 m² tillates utvidet til inntil BYA 65
m² med gesims og mønehøyde på henholdsvis 2,5 meter og 4,5 meter målt fra topp
grunnmur 0,5 meter over ferdig planert terreng. Fritidsboligen må tilpasses eksisterende 
bebyggelse og landskap. På fritidsboliger som ligger ved sjø må utvidelsen skje vekk fra 
sjøen. I de tilfeller der det er et krav at utvidelsen må skje fra sjøen, kan kommunen tillate at 
bygningen kommer utenfor inntegnet byggeområde for fritidsboliger.

Bygninger merket med N eller R skal ha enkel kledning og skal ikke isoleres. Det kan
oppføres separat bod på inntil 10 m2 med maksimal mønehøyde på 2,5 m og med
takvinkel 32-38 grader.
H58 inngår i planen og kan ikke utvides utover eksisterende størrelse vist på plankart.
Bygningene H60, H61, H65 og H67 skal ha båthus i 1. etg. og varig opphold kan kun
skje i 2. etg.

Dersom ytterligere endringer skal foretas i denne saken kan de ikke anses som ”mindre”. Da 
må dette behandles som en vanlig reguleringsendring etter plan og bygningslovens § 12-14 
jf § 12-10.

Universell utforming:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
245407 Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring ved Kjeøy og Tengsstranda

254103
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. mindre reguleringsendring 
hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og Tengsstranda

254697 Uttalelse mindre reguleringsendring hytteområde Kjeøy og Tengsstranda
254698 Uttalelse - mindre reguleringsendring hytteområde Kjeøy og Tengsstranda

254765
Uttalelse til mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og 
Tengsstranda

255070 Uttalelse til reguleringsendring hytteområde Kjeøy og Tengsstranda

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

9 I 28.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til reguleringsendring Kjeøy

1 I 03.09.2012 Andreas Kristoffersen
Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 
ved Kjeøy og Tengsstranda

2 U 23.10.2012 91 mottakere...
Mindre reguleringsendring hytteområde Kjeøy og 
Tengsstranda-Uttalelse

4 I 13.11.2012 Anne Sofie Fardal
Uttalelse mindre reguleringsendring hytteområde 
Kjeøy og Tengsstranda

5 I 14.11.2012 Kjeøy vel
Uttalelse - mindre reguleringsendring 
hytteområde Kjeøy og Tengsstranda

7 I 14.11.2012
HOVLAND RUNE 
FARDAL

Uttalelse til reguleringsendring hytteområde
Kjeøy og Tengsstranda

6 I 15.11.2012 Bjørn Ove Sigbjørnsen
Uttalelse til mindre reguleringsendring 
hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og 
Tengsstranda

Parter i saken:
            

ALBRETSEN 
SOLVEIG LOUISE

HUSABERGBAKKEN 89 A 4032 STAVANGER

ANDA TORIL TUNVEIEN 23 4306 SANDNES
ANDERSEN JOHN 
CATO

YTSTEBRØDVEIEN 697 4374 EGERSUND

Andreas Kristoffersen 4370 EGERSUND
ANONSEN LARS 
ERIK

EGDEVEIEN 15 4307 SANDNES

ANONSEN LINE 
LURA

EGDEVEIEN 15 4307 SANDNES

ARILD JANE BRITT 
C

BJØRKEVEIEN 3 4330 ÅLGÅRD

ASBJØRNSEN 
KJELL MAGNHART

AUSTRÅTTVEIEN 40 4306 SANDNES

Barnas representant i 
plansaker

4370 EGERSUND

BERENTSEN IVAR RISKAVEIEN 128 4311 HOMMERSÅK
BERGE BJØRG 
HETLAND

STRANDGATEN 52 4370 EGERSUND
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N DRAGSTEDT 
STELLAN

AUGLENDSBAKKEN 26 4018 STAVANGER

N EGERSUND OG 
DALANE 
RIDEKLUBB

Postboks 300 4379 EGERSUND

EIDE ARNE ROGNLIVEIEN 11 3440 RØYKEN
N EIDE MARIANNE ROGNLIVEIEN 11 3440 RØYKEN
N EVERTSEN ANNE 

GERD
KALKSTEINVEIEN 17 4027 STAVANGER

N FARDAL ANNE 
SOFIE

NEDRE SANDBAKKVEIEN 14 4370 EGERSUND

N FARDAL FRODE LØVENBORGVEIEN 7 4371 EGERSUND
N FARDAL HJALMAR REVHEIMSBERGET 20 A 4046 HAFRSFJORD
N FARDAL JARTRUD REVHEIMSBERGET 20 A 4046 HAFRSFJORD
N FARDAL JOHANNES JONAS RODVELTS VEI 64 4372 EGERSUND
N FARDAL KJELL 

SVERRE
BUKKEN BRUSES VEI 64 4638 KRISTIANSAND 

S
N FARSTAD RUNE 

OLAV
RAGVEIEN 1 4042 HAFRSFJORD

Felles brukerutvalg
N FEYLING STIG ÅSTA KONGSMORS GATE 

23
4044 HAFRSFJORD

N FLØTTEN HILDE DØNSKITOPPEN 16 G 1346 GJETTUM
N FURDAL JORUNN 

HADLAND
GRANNES TERRASSE 66 4044 HAFRSFJORD

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N HEGDAL ODDVAR KALHAMMERVEIEN 7 4370 EGERSUND
N HENRIKSEN GLENN 

BRUN
KAPTEIN LANGES GATE 37 4011 STAVANGER

N HOVLAND RUNE 
FARDAL

REINSDYRVEIEN 25 4373 EGERSUND

N HÅKULL GEIR OVE FJELLSTEDVEIEN 4 4371 EGERSUND
N HÅKULL JANNE 

IREN
FJELLSTEDVEIEN 4 4371 EGERSUND

N JOHANNESSEN 
ØIVIND

SKEIENESET 33 4083

N JOHANSEN ERIK GAMLE HESTNESVEI 3 4372 EGERSUND
N JOHANSEN GRETE RINDAVEIEN 5 4371 EGERSUND
N JOHANSEN JOHN 

MAGNE
PRESTEGÅRDSVEIEN 88 B 4371 EGERSUND

N JOHANSEN MARGIT BJERKREIMS GATE 2 4370 EGERSUND
N JØRGENSEN SVEIN 

JØRGEN
KONG HARALDS GATE 13 A 4044 HAFRSFJORD

N KRISTOFFERSEN 
ARVID I

N KRISTOFFERSEN 
ASGEIR INGE

N KRISTOFFERSEN 
BJØRN Ø

V/GERD T. 
KRISTOFFERSEN,HAFSØYV. 
25 B

4370 EGERSUND

N KRISTOFFERSEN 
HARRY EGE

ADV. 
STOKKELAND,POSTBOKS 
264

4370 EGERSUND
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N KRISTOFFERSEN 
KJELL

N LEA STIG HOVSBRUVEIEN 17 4325 SANDNES
N LØKKEN BJØRN 

ARNFINN
TUNVEIEN 23 4306 SANDNES

N MONG ELI HAFSØYVEIEN 77 4370 EGERSUND
N MÆLE SIW KRISTIN KONG HARALDS GATE 13 B 4044 HAFRSFJORD
N MØLLER ASTRID LØVENBORGVEIEN 7 4371 EGERSUND
N NORÅS ANITA 

CHRISTINE
TUNVEIEN 7 4016 STAVANGER

N NORÅS CARL 
COSGRIFF

BJØRNSTJ. BJØRNSONS G. 
23

4021 STAVANGER

N NORÅS EINAR 
HAAVARD

BJØRNSTJ. BJØRNSONS G. 
23

4021 STAVANGER

N NORÅS INGER 
MARGRETHE

PROFESSOR HANSTEENS 
G. 39

4021 STAVANGER

N NORÅS INGRID 
LOUISE

RAGNHILDS GATE 72 B 4044 HAFRSFJORD

N NORÅS KJELL 
HÅKON

AKERSVEIEN 24 E 177

N NORÅS MARTHA 
COSGRIFF

BJØRNSTJ. BJØRNSONS G. 
23

4021 STAVANGER

N NYGÅRD 
ELISABETH

STREKKJEVOLLEN 1 4340 BRYNE

N NYGÅRD LARS 
RUNE

MÅRVEGEN 31 4347

N PEDERSEN GERD 
THERESE

ROSENBORGGATEN 3 4370 EGERSUND

N RIVELAND TORHILD 
AARSTAD

SLETTMYRA 40 4034 STAVANGER

Rogaland 
fylkeskommune

Kulturseksjonen 4001 STAVANGER

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

N ROKSVÅG AUD
N SANDSTØL JANE 

KARIN
RØYSLANDSVEGEN 240 4387 BJERKREIM

N SIGBJØRNSEN 
BJØRN OVE

HELLEBERGET 34 4347

N SKANDSEN BJØRN-
OSVALD

HULDREVEIEN 6 A 781

N SKANDSEN 
KIRSTEN MARIE

LEIL.5007,PILESTREDET 
PARK 38

176

N SKANDSEN MIMMI GREVLINGÅSEN 59 1362 HOSLE
N SKAARA HENNING FJELLSTEDVEIEN 28 4371 EGERSUND
N SOGNNES 

TORSTEIN
BUTLERS GATE 1 C 4010 STAVANGER

N STANGELAND 
TONE BRIT

HOVSBRUVEIEN 17 4325 SANDNES

N STORHAUG ASTRID TJØTTAVEGEN 36 4341
N SVANÆS ANNE 

LISE
SKARPABRÅDET 15 A 4371 EGERSUND

N TENGESDAL 
GUNNAR

JÆRVEIEN 251 4373 EGERSUND
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N TENGS BERIT LEILIGHET 33,ÅSVEIEN 118 4328 SANDNES
N TENGS MORTEN CAPRALHAUGEN 33 1358 JAR
N TENGS AAGE 

AANESTAD
PB 82 4801 ARENDAL

N TENGS-PEDERSEN 
ALF

STÅLE KYLLINGSTADS VEI 
2 B

4317 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
ANNE

MAURHOLEN 85 4316 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
BEATE

ASPERHOLEN 63 4329 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
GERD

BJØRNSTJ. BJØRNSONS G. 
20

4319 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
HERMAN

AUSTRE TJØRNVEI 10 4317 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

LEILIGHET 143,ROALD 
AMUNDSENS GATE 28 C

4307 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
TOR

KIRKEGATA 21 4307 SANDNES

N TVEDT JANE S 
SIREVÅG

NONSBERGTUNET 14 4050 SOLA

N TVEDT THOMAS 
DAAE

NONSBERGTUNET 14 4050 SOLA

TØNNESEN NORMA 
ØVERLIE

MOSTERVEIEN 13 I 4372 EGERSUND

ØGREY THOR 
INGARD

STORGATEN 34 4370 EGERSUND

AARSTAD ALF LYNGVEIEN 2 A 4630 KRISTIANSAND 
S

AARSTAD KJELL AARSTADGATEN 43 4371 EGERSUND
ÅSHEIM ELISEBETH MADSGÅRD 5590 ETNE





Internt notat
  

  

Mottakere:

Grete Stuen Sivilarkitekt

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. mindre reguleringsendring 
hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og Tengsstranda

Vår ref.: 12/29353 / 12/1679 / PL-, FA-L12, GBR-49/96 Dato: 16.11.2012

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

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

I sitt møte 14.11.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 031/12 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 14.11.12:

RS 2 – Mindre reguleringsendring hytteområde gnr.49, bnr.96 – Kjeøy og 
            Tengsstranda.

Felles brukerutvalgs vedtak den 14.11.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær













Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2013
Arkiv: :PL-19930007, 
FA-L12, GBR-2/6
Arkivsaksnr.:
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Journalpostløpenr.:
13/7196

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
069/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Klage fra Rune Løge og Kristin Lode-Reguleringsendring 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik
  

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2012, sak 032/12, reguleringsendring for gnr 2 bnr 6, 
22, 56 og 65 m.fl.-Seksarvågen-Seksarvik. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 
inn klage på vedtaket, fremsatt av Rune Løge og Kristin Lode. 
Klagen er mottatt innenfor klagefristen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om saken tas til følge eller avvises.

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klagen fra Rune Løge og Kristin Lode datert 
05.06.2012 til følge.

2. Reguleringsbestemmelsens § 2 Bebyggelse og anlegg endres under punkt 2.1 
Fritidsbebyggelse til påfølgende ordlyd:

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

2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3

BF1-BF3
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med
nummerering. Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus med 
båtopplagring i underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje. 
Takvinkel 35o-45o og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). 
Maks tillatt bebygd areal BYA er 60 m2. Nye bygninger skal tilpasses nåværende 
naustbebyggelse.

Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger godkjent 
utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes. 

Vedtaket er gjort i henhold til PBL jf. § 1-9 og § 12-12.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Utredning
Rune Løge og Kristin Lode sendte inn merknad datert 05.06.2012 og henviste til de nye 
bestemmelsene under § 2 Bebyggelse og anlegg punkt 2.1 Fritidsbebyggelsen 
felt BF1-BF3 som tillater maks grunnflate for fritidbebyggelsen på 55 m². 
Etter å ha gått gjennom reguleringsbestemmelsene ser en at dette stemmer og kan forklares 
med at det er en skrivefeil. Det var ikke intensjonen med reguleringsendringen å gå ned på 
størrelsen av fritidsbebyggelsen i forhold til opprinnelig plan som tillater maks grunnflate for 
fritidsbebyggelsen på 60 m².
Denne skrivefeilen er rettet på i bestemmelsen.

Lovens bestemmelser
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert 
myndighet fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes 
delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker. Hvis utvalget finner grunn til 
å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av 
vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og 
sender saken til fylkesmannen.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen bringer inn nye momenter i saken. Rådmannen vurderer at det er foretatt en skrivefeil 
i bestemmelsens § 2 punkt 2.1 for fritidsbebyggelsens maks tillatte størrelse. Rådmannen 
anbefaler at klagen tas til følge og at dette rettes opp i bestemmelsen.
Rett ordlyd i bestemmelsen skal være:

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

2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3

BF1-BF3
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med
nummerering. Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus med 
båtopplagring i underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje. 
Takvinkel 35o-45o og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). Maks 
tillatt bebygd areal BYA er 60 m2. Nye bygninger skal tilpasses nåværende naustbebyggelse.

Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger godkjent 
utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes. 

Universell utforming:
Ingen

Økonomiske konsekvenser:
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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:

1. Planteknisk utvalg finner ikke grunn til å ta klagen fra Rune Løge og Kristin Lode til følge.

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse:
xxx

3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

239301
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

274302 Bestemmelser Seksarvik 19.03.2013.pdf

Parter i saken:
            
N ASPEN ANNE 

LINDA
SØRLIKROKEN 1 4020 STAVANGER

N AVEN ANNE 
GRETHE

NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG

N AVEN TERJE NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG
N BANG-HAAGENSEN 

KIRSTEN H
KVERNFALLVEGEN 6 4340 BRYNE

N BLINDHEIM 
CATHRINE E

SPRINGARSTIEN 3 4021 STAVANGER

N BUHRMANN STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND
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KIRSTEN
N BUHRMANN TOM 

WILLY
STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BULL-ENGELSTAD 
HELGE

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N BULL-ENGELSTAD 
LIV H

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIKE FRODE RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N EIKE IRIS HELEN RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N ENDRESEN EGIL MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD
N ENDRESEN SIGRID 

GYDA R
MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD

N ENDRESEN AAGE 
REFSLAND

KARI LOFTHUS GATE 34 4020 STAVANGER

N FAA SIGURD ASSER JÅTTENS VEI 15 4020 STAVANGER
N GUNDERSEN 

THERESE R
DYVEKES GATE 9 4041 HAFRSFJORD

N HAMMER TOM MIDBRØDVEIEN 28 4370 EGERSUND
N HELGESEN SVEIN 

REIDAR
REVHEIMSSLÅTTÅ 61 4045 HAFRSFJORD

N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HOGNESTAD ÅSE 

HETLAND
HOGNESTAD 4340 BRYNE

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND
N HØIE BÅRD ØYVINN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N JENSENIUS HEGE 

MERETE M
MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JENSENIUS OLE 
GUNNAR ZAHL

MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
PETTER EIVIND

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
SISSEL ELLILA

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRSTAD BIRGIT NYGÅRDSBAKKEN 17 A 4044 HAFRSFJORD
N KRISTENSEN KJELL 

JOHAN
MIDBRØDVEIEN 15 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
TORBJØRN

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVASSHEIM TORILL 
HØINES

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVIE REIDUN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N LINDØ SVANHILD MIDBRØDVEIEN 88 4370 EGERSUND
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LONSDALE ROGER POSTBOKS 419 4349 BRYNE
N LONSDALE 

TORUNN HETLAND
POSTBOKS 419 4349 BRYNE

N MADLAND TOR 
MAGNE

STEMMELIA 56 5223 NESTTUN

N MADSEN SIV 
MERETHE E

BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK

N MADSEN TOM ARE BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK
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N MARIBU MARIANNE 
REFSLAND

KORNBLOMSTVEIEN 17 4027 STAVANGER

N MATTSSON 
EVELYN SOFIE

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MATTSSON VIGGO 
GØSTA

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MELHUS ALF TOR LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER
N MIDBRØD EINAR 

SVERRE
MIDBRØDVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MIDBRØD EVY 
ANNE

MIDBRØDVEIEN 40 4370 EGERSUND

N MIDBRØD HARALD 
JOHAN

ROSENBORGGATEN 2 4370 EGERSUND

N MIDBRØD JAN IVAR C/O EVA 
MIDBRØD,SKØYTEV. 20

4370 EGERSUND

N MIDBRØD JØRN 
INGVAR

ÅRSTADFJELLVEIEN 14 4370 EGERSUND

N MOTLAND BRIT 
TURID

LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER

N MYKLEBUST 
JOHAN ARNT

HOLAN 21 4370 EGERSUND

N OLSNES 
INGEBORG

EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES

N OLSNES JAN EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES
N OSMUNDSEN 

JOHAN
HARPUNVEIEN 10 4085 HUNDVÅG

N PEDERSEN STIAN MIDBRØDVEIEN 80 4370 EGERSUND
N REINERTSEN 

EINAR
OSPEVEGEN 12 4365 NÆRBØ

N REVHEIM 
ELISABETH MARIE

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N REVHEIM OMMUND 
NORVALD

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N ROALSØ ANNE 
MARIE

HØGEVOLLSVEIEN 11 4327 SANDNES

N ROXMAN BRIT VÅGEN 28 B 4364 SIREVÅG
N SAMUELSEN ALF 

MICHAL
BIRKEBEINERVEIEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN JAN 
ERNST

BUGGEBAKKEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN 
MARIANN

SLEPODDVEIEN 3 4370 EGERSUND

N SANDE ARNFINN TORVMYRVEIEN 28 A 4070 RANDABERG
N SKADBERG 

ODDBJØRN
SKADBERGSTRONDVEIEN 
55

4370 EGERSUND

N SVANES METTE STEMMELIA 56 5223 NESTTUN
N SVENSEN BERIT 

OVERLAND
GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N SVENSEN 
GODTFRED EMIL

GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N THOWSEN SIDSEL 
HOVLAND

WERGELANDSBAKKEN 14 5067 BERGEN

N TVEDT DAG KAARE 
BRYN DAAE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TVEDT TOVE STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND
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SYNNØVE
N TØVIK ELSE MARIE KÅRVÅG 6530 AVERØY
N VELAND KÅRE JON TORBERGSSONS VEI 

23
4070 RANDABERG

N VELAND WENCHE 
GRO

JON TORBERGSSONS VEI 
23

4070 RANDABERG

N VAAGE AINA 
BASILIER

SCHWEIGAARDS GATE 9 4307 SANDNES
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EIGERSUND KOMMUNE 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: 
DETALJREGULERING FOR FRITIDSBEBYGGELSE M.M – GNR 2 BNR 22, 55, 56 
OG 65 M.FL. - SEKSARVIK  
 
Område: Eigerøy 
Planid: 2011 
Saksnummer: 07/3164 
Datert: 22.05.2012 
Sist revidert: 16.04.2013 
Dato kommunestyrets vedtak: 18.06.2012 
 
 
PLANENS FORMÅL OG INNHOLD 
Formålet med reguleringsplanen er å slå sammen tidligere vedtatte planer og videreføre 
reguleringsformålene i en helhetlig plan. Plankartet med reguleringsbestemmelser er justert i henhold 
til plan- og bygningsloven 2008. 
Reguleringsplanen viser eksisterende bebyggelse som inngår i planen, og planlagt bebyggelse. Det 
legges opp til videreføring av turområder i form av grønnstruktur med tilgang til sjø, samt bevaring av 
viktige kulturminner. 
 
Følgende tidligere vedtatte planer som blir slått sammen er: 
 
Seksarvik m.m., Gnr. 2, bnr. 6 og 22 
Seksarvik Gnr. 2, bnr. 2, 56 og 65 m.m. 
Hytteområde nord for Strusvågen 
 
Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1) 
• Fritidsbebyggelse 

• Fritidsbebyggelse-frittliggende 

• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

• Uthus/Naust 

• Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2) 
• Veg 

• Kjøreveg 

• Gangvei 

• Kai 

• Parkeringsplasser (på grunn) 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr 3) 
• Naturområde 

• Turveg 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-5, nr 5) 
• Friluftsformål 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, (PBL § 12-5, nr 6) 
• Friluftsområde 

• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

• Fiskebruk 
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Hensynssoner (PBL § 12-6) 
a.1) Sikringssoner 

• Frisikt 
 
a.3) Faresoner 

• Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 
 
d) Båndleggingssoner 

• Båndlegging etter lov om kulturminner 
 
 
§ 1 FELLES BESTEMMELSER 
 
1.1 Generelt 
Det tillates ikke oppført andre bygninger enn de som er vist på plankartet som bebyggelse som inngår 
i planen eller planlagt bebyggelse. 
 
1.2 Kvalitet 
Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning 
Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den bygningen som 
skal oppføres på tomten. Fyllinger, planeringer skal tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og 
plantes og såes i. Veger skal tilpasses terrenget. 
 
Uthus, boder og lignende skal oppføres som tilbygg til fritidsboligene slik at det ikke blir mer enn én 
bygning på hver tomt. Bygningsmyndighetene skal ved behandling av søknaden se til at bebyggelsen 
får en god form og materialbehandling. 
På bratte tomter skal det velges terrengtilpassede hustyper 
 
Videre skal bygningsmyndighetene se til at det ikke benyttes skjemmende farger på bygningene i 
planområdet. Bygninger utformes slik at de ikke dominerer i landskapet.  
Ved omdisponering av bebyggelse for varig opphold som ligger ved sjø skal det fremlegges fagkyndig 
uttalelse for sikker byggehøyde i forhold til vannstand. Endelig plassering foretas av bygningssjefen, 
som samtidig fastsetter kotehøyde for topp grunnmur. 
 
Privat småbåtanlegg, brygger skal anlegges i henhold til planer godkjent av kommunen. 
 
Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten. 
 
1.3 Parkering 
Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplass per fritidsbolig. Parkeringsplassene anlegges enten som 
felles parkeringsplasser eller på egen grunn der dette er tillat.  
 
1.4 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i terreng oppdages automatisk freda kulturminner, som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes overordnet 
kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminne § 8, annet ledd. 
 
1.5 Gjerder 
Oppføring av gjerder er ikke tillatt. 
 
1.6 Beplantning 
Kun stedegen vegetasjon er tillatt. 
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§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 
 
2.1 Fritidsbebyggelse BF1 – BF3 
 
BF1-BF3 
Det tillates oppført fritidsboliger på de eiendommer som vist på plankartet med 
nummerering. Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle båthus med båtopplagring i 
underetasje og rom for varig opphold i 1. etasje.  
Takvinkel 35º -45º og maks. gesimshøyde 3,5 meter (målt i forhold til planert terreng). Maks tillatt 
bebygd areal BYA er 60 m

2
. Nye bygninger skal tilpasses nåværende naustbebyggelse. 

 
Det er ikke tillatt å legge inn vann i fritidsbebyggelsen med mindre det foreligger godkjent 
utslippstillatelse. Biologisk toalett med min. 2 kammer skal benyttes. 
 
2.2 Fritidsbebyggelse-frittliggende FF1-FF10 
 
FF1 og FF10. 
Det tillates oppført én fritidsbolig innenfor avsatt byggegrenser som vist på plankartet.  
Mindre endringer av plasseringen kan godkjennes av kommunen. Maks tillatt bruksareal er  
75 m

2 
BRA inkludert boder. Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 27º og 37º og 

maksimal tillatt mønehøyde settes til 5,5 meter målt over topp grunnmur. Grunnmurshøyden skal ikke 
overstige 1,0 m. 
Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein, men kommunen kan dispensere fra dette.  
 
Planlagte fritidsboliger må være sikret tilgang til tilfredsstillende drikkevann før utbygging igangsettes. 
Vannforsyning skal tilfredsstille kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. av 01.01.95.  
Det kan legges inn vann i fritidsboligene dersom disse knyttes til godkjent avløpsanlegg i området. 
Alternativt må vann føres til utvendig vannpost, og det må installeres biologisk klosett med minimum 2 
kammer. 
 
Parkeringsplass tillates oppført på egen grunn. 
 
FF4, FF5, FF8, FF9 og FF10. 
Det er ikke tillatt å legge vann inn i hyttene. Det skal installeres biologisk toalett med minst 2 kammer. 
Toalettet skal ligge under samme tak som hytta. 
 
FF6. 
Det tillates oppført én fritidsbolig innenfor avsatt byggegrense som vist på plankartet. Fritidsboligen 
kan ha 75 m

2
 bebygd areal inkludert boder. Utarbeidet illustrasjon som viser plassering av 

fritidsboligen i terrenget legges til grunn for endelig plassering. Mønehøyde er satt til 4,5 m fra 
gjennomsnitt ferdig terreng (målt fra kote 10 meter). Takvinkel mellom 20º og 30º.  
 
Fritidsboligen skal tilknyttes godkjente anlegg for vannforsyning og avløp. Dersom dette ikke er mulig, 
må det installeres biologisk toalett med minimum 2 kammer. Toalettet skal ligge under samme tak som 
hytta. 
FF7 
Utarbeidet illustrasjon som viser plassering av hytta i terrenget legges til grunn for endelig plassering. 
Mønehøyde er satt til 6,9 m. Takvinkel mellom 35º og 45º.  
 
Fritidsboligen skal tilknyttes godkjente anlegg for vannforsyning og avløp. Dersom dette ikke er mulig, 
må det installeres biologisk toalett med minimum 2 kammer. Toalettet skal ligge under samme tak som 
hytta. 
 
2.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  SAL-f_SAL 
SAL 
Det tillates oppført brygger som vist på plankartet. Denne skal godkjennes av havnevesenet, jf. lov om 
havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre konstruksjoner i sjø. 
Privat småbåtanlegg skal anlegges i henhold til planer som er godkjent av kommunen. 
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f_SAL 
Det tillates oppført felles brygge/opplagslass for småbåter som vist på plankartet. 
Denne skal godkjennes av havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. 
andre konstruksjoner i sjø. 
 
2.4 Uthus/naust UN 
Naust er uthus for oppbevaring av båt, båtutstyr og fiskeredskap, og skal ikke innredes for andre 
formål. 
Innenfor områder merket UN tillates det oppført et naust/båthus som vist på plankartet med maksimal 
tillatt bruksreal på 30 m2 BRA, og maksimal bredde 5 m mot sjøfront.  
Eventuelt loftsrom skal ikke ha måleverdig areal. Grunnmurshøyden skal ikke overstige 1,0 m. 
Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27º og 37º. Maksimal tillatt mønehøyde er 5,5 m og 
gesimshøyde er 2,5 m målt over middelvannstand. Taktekkingen skal være skifer eller rød takstein. 
Ved oppføring av naust og båthus skal bygget gis en fasadeutforming og materialbruk som samsvarer 
med bruken og utformes etter lokal byggeskikk. Takoppbygg/altan/utkraging er ikke tillatt, og takutstikk 
skal ikke overstige 0,5 m. Det er ikke tillatt med gjerde, levegg eller andre stengsler. 
Naust/båthus kan ikke benyttes som fritidsbolig. 
For øvrig tillates det ikke oppført nye frittliggende uthus / boder.  
 
2.5 Lekeplass  
Det skal opparbeides lekeplass som skal være felles for eiendommene innefor planområdet. 
 
 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR 2) 
 
3.1 Kjøreveg o_KV 
Kjørevegen er offentlig kjøreveg som skal vedlikeholdes av kommunen. 
 
3.2 Kjøreveg f_KV 
Kjørevegen er felles for eiendommer som har kjøreadkomst via vegen og skal vedlikeholdes av disse. 
 
3.3 Gangvei f_G1 
Gangveien er felles for eiendommer som har adkomst via vegen. 
 
3.4 Kai 
Ved oppføring av kai skal denne plasseres som vist på plankartet. Denne skal godkjennes av 
havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre konstruksjoner i sjø. 
 
3.5 Parkeringsplasser (på grunn) o_PP1 
Innenfor o_PP1 skal det etableres offentlig parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for 
allmennheten, Det skal avsettes 2 parkeringsplasser for funksjonshemmede i hvert felt.  
 
3.6 Parkeringsplasser (på grunn) f_PP1-f_PP7 
Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplass per enhet i områder merket f_PP1-f_PP7. Det reguleres inn 
2 plasser merket f_PP1, som skal brukes av eierene av gnr. 2 bnr. 38. 
 
 
§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR 3) 
 
4.1 Naturområde G1-G8 
Det er ikke tillatt å gjøre tiltak innenfor naturområdene G1-G8, annet enn for å sikre området som 
naturområde. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares. Allmenn gangadkomst til friområdet 
GN3 skal ivaretas. 
 
4.2 Turveg TV 
Det tillates opparbeiding av turveg TV som sti med maks bredde 1 meter. Turvegene skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Ferdsel med motorisert kjøretøy tillates ikke på turvegene. 
 
Reguleringsplanen tar ikke stilling til eierform for disse arealer og veger. 
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§ 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5, NR 5) 
 
5.1 Friluftsformål 
I friluftsområdet er det tillatt å drive jordbruk som ikke er til hinder for friluftsliv. 
 
 
§ 6  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, (PBL § 12-5, NR 6) 
 
6.1 Friluftsformål FOSL 
Friluftsområdet i sjø er åpent for allmenn ferdsel. Det er ikke tillatt å etablere innretninger som 
begrenser fri ferdsel i området. 
 
6.2 Friluftsformål FO 
Vann merket Fo reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag for friluftsområde. 
 
6.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone SA 
Ved oppføring av brygge i sjø skal denne plasseres som anvist på planen. Denne skal godkjennes av 
havnevesenet, jf. lov om havner og farvann, § 8. Det samme gjelder evt. andre konstruksjoner i sjø. 
Privat småbåtanlegg skal anlegges i henhold til planer som er godkjent av kommunen. 
 
6.4 Fiskebruk FB 
Det tillates oppført en redskapsbu FB for fiskerelatert utstyr som vist på plankartet.  
Denne skal ikke innredes for andre formål og tillates ikke til brukt som rom for varig opphold. 
Bygningens grunnflate skal ikke overstige 55 m2, maks gesimshøyde 2,5 meter og tillatt takvinkel 
mellom 35º og 45º. 
 
 
§ 7 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
 
7.1 a.1) Sikringssoner 
Frisiktsone H140 
I områder merket som frisiktssoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veger. 
 
7.2 a.3) Faresoner 
Høgspenningsanlegg H370 
Høgspentlinje for tilføring av strøm utgjør fareområdet. Det tillates ikke oppført bygninger 
nærmere enn 7,5 m fra linjens ytterfase. 
 
7.3 d)Båndleggingssoner 
Båndlegging etter lov om kulturminner H730 
Innenfor området merket H_730 er det automatisk fredete kulturminner. Det ikke tillatt å gjøre inngrep i 
terrenget annet enn for alminnelig skjøtsel av områdene. Andre tiltak krever tillatelse fra antikvariske 
myndigheter. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
070/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Klage fra Sigurd Faa på reguleringsendring for gnr. 2 bnr. 
6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik
  

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2012, sak 032/12, reguleringsendring for gnr 2 bnr 6, 
22, 56 og 65 m.fl.-Seksarvågen-Seksarvik. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 
inn klage på vedtaket, fremsatt av Sigurd Faa. 
Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om saken tas til følge eller avvises.

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:

1. Planteknisk utvalg finner ikke grunn til å ta klagen fra Sigurd Faa til følge.

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse:
Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge

3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

4. Etablering av parkeringsplass kan kun skje gjennom reguleringsendring og gis en
behandling jf. plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

Utredning:
Klagerens forhold til planen er eier av gnr 2 bnr 136, i gjeldende reguleringsplan merket som 
fritidsbebyggelsen 7 i felt BF1. 
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Det påklagde forholdet i ny plan er bruksrett til to parkeringsplasser som eier kjøpte av Tom 
Hammer i 2007. Kjøpsavtalen er tinglyst og anmerket på kart (vedlagt denne sak) liggende 
inntil nordsiden av nausthytte 1.
Klager viser til at reguleringsplanen viser formål felles kjørevei som grenser helt til 
fritidsbebyggelsen merket 1 i felt BF1. Dette formålet er en videreføring av samme formål fra 
eldre reguleringsplan for Seksarvik som viser formål fellesområde for felles avkjørsel.
Det betyr at dette arealet ikke tidligere har vært regulert til parkeringsplass og følgelig ikke 
tatt med i sist vedtatt plan heller.
Forutsetningen for reguleringsendringen slik det ble varslet, og gjenspeilet i planprossessen 
var å slå sammen tre eldre planer til en plan og justere denne i trå med dagens plantekniske 
krav uten å endre hovedformålene. Kommunen kan dermed ikke endre formål som kan få 
konsekvenser for parter og deres rettigheter innenfor planområdet uten at dette blir varslet i 
oppstart av reguleringsendring og innarbeidet i planforslag under planprossessen.

Lovens bestemmelser
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert 
myndighet fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes 
delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker her Planteknisk utvalg. Hvis 
utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med 
forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir 
utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen bringer inn nye momenter i saken men det er utenfor planendringens mandat å ta 
klagen til følge uten at det foretas en reguleringsendring som varsles og gis en fullstendig 
behandlingsprossess etter plan- og bygningslovens § 12-14. 
Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegget til 
kommunestyret i sak 032/12. Dersom en skal endre felles atkomstvei til privat 
parkeringsplass, er dette en vesentlig endring av slik karakter at det må foretas en 
reguleringsendring som må varsles og utarbeides i henhold til plan og bygningslovens 
§§ 12-12 og 12-14.
Den samlede vurderingen i saksfremlegget ved sluttbehandling opprettholdes og rådmannen 
anbefaler at klagene ikke tas til følge.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klagen fra Sigurd Faa til følge.

2. Saken legges frem for kommunestyret, med følgende forslag til endring av 
reguleringsplanen: <…………………>

3. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (Forvaltningsloven § 42) til 
klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239795 Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik - klage
239796 Plantegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 23.09.2001 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

11 I 10.09.2004 Aud og Eivind Aakre
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

3 I 17.09.2004 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

6 I 20.09.2004 Kystverkets vest
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

5 I 27.09.2004 Dalane Energi
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

8 I 07.10.2004 Frode Bang-Hagensen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

9 I 07.10.2004 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

4 I 15.10.2004
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

1 I 15.01.2005
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
mfl. - Seksarvågen/Seksarvik

2 X 28.09.2011 Annonse vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
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22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

7 I 28.09.2011 Anne K Tønnesen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

14 U 10.01.2012 77 mottakere...
Offentlig ettersyn-detaljregulring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvik

15 U 10.01.2012

Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverkets vest; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Offentlig ettersyn-detaljregulering gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

16 N 10.01.2012 Målfrid Espeland
Høring/offentlig ettersyn-detaljregulering for 
fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvik

17 I 16.01.2012 Mattilsynet
Høringsuttalelse - detaljregulreing gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

19 I 23.01.2012 Dalane Miljøverk IKS Reguleringsendring Seksarvik

23 I 23.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - detaljregulering Seksarvik, gnr. 2 bnr. 
6 m.fl.

47 I 24.01.2012 Egil Endresen
Offentlig ettersyn - detaljregulering gnr. 2 bnr,6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik Private

20 I 26.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 6 m.fl. 
Seksarvik - offentlig ettersyn

18 I 30.01.2012 Erling Skåtøy
Kaupanes og Seksarvik - områderegulering og 
detaljregulering.

25 I 10.02.2012 Sigrid og Egil Endresen
Merknader - detaljregulering for fritidsbebyggelse 
m.m. gnr. 2 bnr. 6 m.fl.  Seksarvågen/Seksarvik, 
1. gangs behandling

26 I 13.02.2012
Tor Magne Madland; 
Mette Svanes

Merknader - offentlig ettersyn detaljregulering 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56, 65 m.fl. - Seksarvik

27 I 13.02.2012

Blindheim Cathrine 
Endresen; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Gundersen Therese 
Refsland; 
Endresen Aage 
Refsland

Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

24 I 15.02.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik
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31 I 22.02.2012 Jan Otto Flåt
Merknad vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

32 I 22.02.2012
Tove Tvedt og Dag 
Tvedt

Høring av detaljregulering for gnr. 2 bnr. 22,56 og 
65 m.fl.

33 I 24.02.2012 Kjell Johan Kristensen
Vedr. detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl.

34 I 24.02.2012
Fiskeridirektoratet 
region sør

Uttalelse - detaljregulering  gnr. 2 bnr. 26, 22, 56, 
65 m.fl.  - offentlig ettersyn

35 I 24.02.2012 Birgit Jørstad
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

30 I 24.02.2012
Torunn Hetland 
Lonsdale

Reguleringsplan Seksarvik gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - merknad

28 I 26.02.2012

Veland Kåre; 
Veland Wenche Gro; 
Roxman Brit; 
Revheim Ommund 
Norvald; 
Osmundsen Johan; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Høie Bård Øyvinn; 
Endresen Egil

Forslag til plassering av pumpeanlegg i 
Seksarvik og parkeringsuttalelse  gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl.

29 I 27.02.2012 Anders Hovland
Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 
bnr. 6,22,56 og 65 m.fl. - Seksarvik

39 U 29.06.2012 77 mottakere...
Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-Kunngjøring

40 U 29.06.2012

Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Kystverkets vest; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-kunngjøring

41 U 29.06.2012

Jarle Valle; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Dalane friluftsråd; 
Johnny Monsen

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-kunngjøring

42 I 05.07.2012
Rune Løge og Kristin 
Lode

Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

43 I 13.07.2012
Astrid B. og Anders 
Hovland

Detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvik private
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44 I 13.07.2012 Tove og Dag Tvedt
Uttalelse til detaljregulering for gnr. 2 bnr. 6 m.fl. -
Seksarvågen Seksarvik

45 I 14.07.2012 Sigurd Faa
Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik - klage

48 I 06.08.2012 Anders Hovland Trekking av klage

46 U 22.10.2012 HAMMER TOM
Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

Parter i saken:
            
N ASPEN ANNE 

LINDA
SØRLIKROKEN 1 4020 STAVANGER

N AVEN ANNE 
GRETHE

NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG

N AVEN TERJE NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG
N BANG-HAAGENSEN 

KIRSTEN H
KVERNFALLVEGEN 6 4340 BRYNE

N BLINDHEIM 
CATHRINE E

SPRINGARSTIEN 3 4021 STAVANGER

N BUHRMANN 
KIRSTEN

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BUHRMANN TOM 
WILLY

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BULL-ENGELSTAD 
HELGE

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N BULL-ENGELSTAD 
LIV H

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIKE FRODE RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N EIKE IRIS HELEN RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N ENDRESEN EGIL MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD
N ENDRESEN SIGRID 

GYDA R
MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD

N ENDRESEN AAGE 
REFSLAND

KARI LOFTHUS GATE 34 4020 STAVANGER

N FAA SIGURD ASSER JÅTTENS VEI 15 4020 STAVANGER
N GUNDERSEN 

THERESE R
DYVEKES GATE 9 4041 HAFRSFJORD

N HAMMER TOM MIDBRØDVEIEN 28 4370 EGERSUND
N HELGESEN SVEIN 

REIDAR
REVHEIMSSLÅTTÅ 61 4045 HAFRSFJORD

N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HOGNESTAD ÅSE 

HETLAND
HOGNESTAD 4340 BRYNE

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND
N HØIE BÅRD ØYVINN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N JENSENIUS HEGE 

MERETE M
MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JENSENIUS OLE 
GUNNAR ZAHL

MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND
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N JØRGENSEN 
PETTER EIVIND

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
SISSEL ELLILA

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRSTAD BIRGIT NYGÅRDSBAKKEN 17 A 4044 HAFRSFJORD
N KRISTENSEN KJELL 

JOHAN
MIDBRØDVEIEN 15 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
TORBJØRN

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVASSHEIM TORILL 
HØINES

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVIE REIDUN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N LINDØ SVANHILD MIDBRØDVEIEN 88 4370 EGERSUND
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LONSDALE ROGER POSTBOKS 419 4349 BRYNE
N LONSDALE 

TORUNN HETLAND
POSTBOKS 419 4349 BRYNE

N MADLAND TOR 
MAGNE

STEMMELIA 56 5223 NESTTUN

N MADSEN SIV 
MERETHE E

BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK

N MADSEN TOM ARE BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK
N MARIBU MARIANNE 

REFSLAND
KORNBLOMSTVEIEN 17 4027 STAVANGER

N MATTSSON 
EVELYN SOFIE

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MATTSSON VIGGO 
GØSTA

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MELHUS ALF TOR LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER
N MIDBRØD EINAR 

SVERRE
MIDBRØDVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MIDBRØD EVY 
ANNE

MIDBRØDVEIEN 40 4370 EGERSUND

N MIDBRØD HARALD 
JOHAN

ROSENBORGGATEN 2 4370 EGERSUND

N MIDBRØD JAN IVAR C/O EVA 
MIDBRØD,SKØYTEV. 20

4370 EGERSUND

N MIDBRØD JØRN 
INGVAR

ÅRSTADFJELLVEIEN 14 4370 EGERSUND

N MOTLAND BRIT 
TURID

LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER

N MYKLEBUST 
JOHAN ARNT

HOLAN 21 4370 EGERSUND

N OLSNES 
INGEBORG

EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES

N OLSNES JAN EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES
N OSMUNDSEN 

JOHAN
HARPUNVEIEN 10 4085 HUNDVÅG

N PEDERSEN STIAN MIDBRØDVEIEN 80 4370 EGERSUND
N REINERTSEN 

EINAR
OSPEVEGEN 12 4365 NÆRBØ

N REVHEIM 
ELISABETH MARIE

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER
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N REVHEIM OMMUND 
NORVALD

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N ROALSØ ANNE 
MARIE

HØGEVOLLSVEIEN 11 4327 SANDNES

N ROXMAN BRIT VÅGEN 28 B 4364 SIREVÅG
N SAMUELSEN ALF 

MICHAL
BIRKEBEINERVEIEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN JAN 
ERNST

BUGGEBAKKEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN 
MARIANN

SLEPODDVEIEN 3 4370 EGERSUND

N SANDE ARNFINN TORVMYRVEIEN 28 A 4070 RANDABERG
N SKADBERG 

ODDBJØRN
SKADBERGSTRONDVEIEN 
55

4370 EGERSUND

N SVANES METTE STEMMELIA 56 5223 NESTTUN
N SVENSEN BERIT 

OVERLAND
GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N SVENSEN 
GODTFRED EMIL

GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N THOWSEN SIDSEL 
HOVLAND

WERGELANDSBAKKEN 14 5067 BERGEN

N TVEDT DAG KAARE 
BRYN DAAE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TVEDT TOVE 
SYNNØVE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TØVIK ELSE MARIE KÅRVÅG 6530 AVERØY
N VELAND KÅRE JON TORBERGSSONS VEI 

23
4070 RANDABERG

N VELAND WENCHE 
GRO

JON TORBERGSSONS VEI 
23

4070 RANDABERG

N VAAGE AINA 
BASILIER

SCHWEIGAARDS GATE 9 4307 SANDNES
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
071/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Klage fra Tove og Dag Tvedt på reguleringsendring gnr. 2 
bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik
  

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2012, sak 032/12, reguleringsendring for gnr 2 bnr 6, 
22, 56 og 65 m.fl.-Seksarvågen-Seksarvik. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 
inn klage på vedtaket, fremsatt av Tove og Dag Tvedt.
Klagen er mottatt innenfor klagefristen. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om saken tas til følge eller avvises.

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klage punkt 1 fra Tove og Dag Tvedt til følge.
Planområdets begrensning justeres slik at den går i rett linje fra eiendomsgrensen 
mellom gnr 2 bnr 48 og gnr 2 bnr 75 og sørover som vist på vedlagt plankart.

2. Vedrørende klagers punkt 2 er det ikke innkommet ny momenter i saken som ikke ble 
vurdert under 2. gangsbehandling. Reguleringsendringen gikk ut på å slå sammen 3 
planer samt justere plankartet etter dagens situajon slik det var varslet. Planteknisk 
utvalg finner derfor ikke grunn til å ta klage punkt fra Tove og Dag Tvedt til følge.

3. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i 
Rogaland med følgende uttalelse:
Planteknisk utvalg i Eigersund kommune slutter seg til rådmannens vurdering, slik den 
fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge

4. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak 
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører 
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Utredning:
Klagerens forhold til planen er eier av gnr 2 bnr 48, i gjeldende reguleringsplan merket som
bebyggelse og anlegg for fritidsbebyggelsen 1 i felt FF1 samt uthus/naust ved grensen mot 
sjøarealet. 

Klage punkt 1:
De bemerker at planens grense skal være rett ut i FOSL i stedet for å svinge til den ene 
siden ut i FOSL.

Her har kommunen lagt planens begrensing ut i 
fra eldre reguleringsplan 18-24 hytteområde nord 
for Strusvåg. Den opprinnelige planen var 
analog, slik at en måtte bruke den som bakgrunn 
for digitaliseringen. Her var det ikke samsvar 
med dagens eiendomsgrense som det er naturlig 
en følger når en lager planer i dag og den 
opprinnelige plangrensen som lå innpå 
eksisterende båthus. 

Fig. 1 - Opprinnelig plan

En valgte derfor å knekke linjen slik at den kunne 
følge dagens eiendomsgrense samt treffe den 
opprinnelige plangrensen rett utenfor naboens 
naust/båthus. En kan ikke se at dette har noen 
stor betydning for bruk av sjøen da formålet 
friluftsområde i sjø fra eldre plan videreføres i 
vedtatt plan som bruk og vern av sjø og vassdrag 
for friluftsområde. Formålet er og blir det samme 
som i opprinnelig plan. 

Fig. 2 – Sist vedtatt plan

Kommunen har dog ingen motforestilling om å 
justere plangrensen som rett linje fra dagens 
eiendomsgrense og videre sørover som vist i 

Fig 3. – Justert plangrense.
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Klage punkt 2:
De ønsker at det skal være tillatt å oppføre privat brygge på deres eiendom i samsvar med 
dagens situasjon.

Da kommunen varslet igangsetting av reguleringsendring med henblikk på å slå sammen tre 
eldre planer og justere planene i henhold plan og bygningslovens 2008 var det med tanke på 
å få en plan i trå med dagens situasjon. Dette ble sendt til alle berørte parter innenfor 
planområdet som da hadde mulighet til å sende inn merknader. Det ble også foretatt 
vurdering ut i fra kommunens kartgrunnlag som viser hvor det var etablert hytter, veier, 
brygger, parkeringsplasser m.m. som ble innarbeidet i plankartet. Vi tok derfor utgangspunkt 
i det som allerede var bygget og at reguleringsendringen skulle ta hensyn til dette gjennom 
nettopp varselet ”å justere planen til dagens forhold” Kartgrunnlaget viste ingen etablert 
brygge på gnr 2 bnr 48, slik at kommunen hadde ingen hjemmel til å legge inn nye formål 
som det ikke var varslet om.

Lovens bestemmelser
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert 
myndighet fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes 
delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker som her er planteknisk 
utvalg. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for 
kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta 
klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen bringer inn nye momenter i saken men det er utenfor planendringens mandat å ta 
klagen til følge uten at det foretas en reguleringsendring som varsles og gis en full 
planprossess etter plan- og bygningslovens § 12-14. Rådmannen opprettholder derfor sine 
vurderinger slik de fremgår av saksframlegget til kommunestyret i sak 032/12.      
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.
Den samlede vurderingen i saksfremlegget ved sluttbehandling opprettholdes og rådmannen 
anbefaler at klagene ikke tas til følge.

Enkelthetene i klagen er gjennomgått i eget notat, som følger vedlagt. (For at 
klageavgjørelsen skal oppfylle forvaltningslovens krav må framstillingen her ha konkrete 
vurderinger og begrunnelser av alle klagevedtak. Hver enkelt klagegrunn må kvitteres ut.)
Dersom saken ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre <tiltak> 
før klagen er avgjort. Rådmannen anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Planteknisk utvalg finner grunn til å ta klagen fra Dag og Tove Tvedt til følge.

2. Saken legges frem for kommunestyret, med følgende forslag til endring av 
reguleringsplanen: <…………………>

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239762 Uttalelse til detaljregulering for gnr. 2 bnr. 6 m.fl. - Seksarvågen Seksarvik
274311 Plankart Seksarvik 19.03.2013.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 23.09.2001 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

11 I 10.09.2004 Aud og Eivind Aakre
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

3 I 17.09.2004 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

6 I 20.09.2004 Kystverkets vest
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

5 I 27.09.2004 Dalane Energi
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

8 I 07.10.2004 Frode Bang-Hagensen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

9 I 07.10.2004 Dag og Tove Tvedt
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

4 I 15.10.2004
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

1 I 15.01.2005 Brannvern- og Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
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beredskapsrådgiver 1 mfl. - Seksarvågen/Seksarvik

2 X 28.09.2011
Annonse vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

7 I 28.09.2011 Anne K Tønnesen
Uttalelse til oppstart vedr. reguleringsendring gnr. 
2 bnr, 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvågen/Seksarvik

14 U 10.01.2012 77 mottakere...
Offentlig ettersyn-detaljregulring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvik

15 U 10.01.2012

Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverkets vest; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Offentlig ettersyn-detaljregulering gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik

16 N 10.01.2012 Målfrid Espeland
Høring/offentlig ettersyn-detaljregulering for 
fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvik

17 I 16.01.2012 Mattilsynet
Høringsuttalelse - detaljregulreing gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

19 I 23.01.2012 Dalane Miljøverk IKS Reguleringsendring Seksarvik

23 I 23.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - detaljregulering Seksarvik, gnr. 2 bnr. 
6 m.fl.

47 I 24.01.2012 Egil Endresen
Offentlig ettersyn - detaljregulering gnr. 2 bnr,6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvik Private

20 I 26.01.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 6 m.fl. 
Seksarvik - offentlig ettersyn

18 I 30.01.2012 Erling Skåtøy
Kaupanes og Seksarvik - områderegulering og 
detaljregulering.

25 I 10.02.2012 Sigrid og Egil Endresen
Merknader - detaljregulering for fritidsbebyggelse 
m.m. gnr. 2 bnr. 6 m.fl.  Seksarvågen/Seksarvik, 
1. gangs behandling

26 I 13.02.2012
Tor Magne Madland; 
Mette Svanes

Merknader - offentlig ettersyn detaljregulering 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56, 65 m.fl. - Seksarvik

27 I 13.02.2012

Blindheim Cathrine 
Endresen; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Gundersen Therese 
Refsland; 
Endresen Aage 
Refsland

Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik
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24 I 15.02.2012 Fiskarlaget Vest
Uttalelse til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 
56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

31 I 22.02.2012 Jan Otto Flåt
Merknad vedr. reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

32 I 22.02.2012
Tove Tvedt og Dag 
Tvedt

Høring av detaljregulering for gnr. 2 bnr. 22,56 og 
65 m.fl.

33 I 24.02.2012 Kjell Johan Kristensen
Vedr. detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl.

34 I 24.02.2012
Fiskeridirektoratet 
region sør

Uttalelse - detaljregulering  gnr. 2 bnr. 26, 22, 56, 
65 m.fl.  - offentlig ettersyn

35 I 24.02.2012 Birgit Jørstad
Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

30 I 24.02.2012
Torunn Hetland 
Lonsdale

Reguleringsplan Seksarvik gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - merknad

28 I 26.02.2012

Veland Kåre; 
Veland Wenche Gro; 
Roxman Brit; 
Revheim Ommund 
Norvald; 
Osmundsen Johan; 
Maribu Marianne 
Refsland; 
Høie Bård Øyvinn; 
Endresen Egil

Forslag til plassering av pumpeanlegg i 
Seksarvik og parkeringsuttalelse  gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl.

29 I 27.02.2012 Anders Hovland
Detaljregulering for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 
bnr. 6,22,56 og 65 m.fl. - Seksarvik

39 U 29.06.2012 77 mottakere...
Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-Kunngjøring

40 U 29.06.2012

Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Kystverkets vest; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Dalane Miljøverk

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-kunngjøring

41 U 29.06.2012

Jarle Valle; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Dalane friluftsråd; 
Johnny Monsen

Reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik-kunngjøring

42 I 05.07.2012
Rune Løge og Kristin 
Lode

Merknader til reguleringsendring gnr. 2 bnr, 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik



7

43 I 13.07.2012
Astrid B. og Anders 
Hovland

Detaljregulering gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. -
Seksarvik private

44 I 13.07.2012 Tove og Dag Tvedt
Uttalelse til detaljregulering for gnr. 2 bnr. 6 m.fl. -
Seksarvågen Seksarvik

45 I 14.07.2012 Sigurd Faa
Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik - klage

48 I 06.08.2012 Anders Hovland Trekking av klage

46 U 22.10.2012 HAMMER TOM
Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

Parter i saken:
            
N ASPEN ANNE 

LINDA
SØRLIKROKEN 1 4020 STAVANGER

N AVEN ANNE 
GRETHE

NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG

N AVEN TERJE NESBU ALLE 62 4052 RØYNEBERG
N BANG-HAAGENSEN 

KIRSTEN H
KVERNFALLVEGEN 6 4340 BRYNE

N BLINDHEIM 
CATHRINE E

SPRINGARSTIEN 3 4021 STAVANGER

N BUHRMANN 
KIRSTEN

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BUHRMANN TOM 
WILLY

STRANDGATEN 74 4370 EGERSUND

N BULL-ENGELSTAD 
HELGE

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N BULL-ENGELSTAD 
LIV H

GAMLEVEIEN 20 3030 DRAMMEN

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIKE FRODE RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N EIKE IRIS HELEN RUNDVOLLEN 28 4017 STAVANGER
N ENDRESEN EGIL MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD
N ENDRESEN SIGRID 

GYDA R
MADLAVOLLKROKEN 9 4041 HAFRSFJORD

N ENDRESEN AAGE 
REFSLAND

KARI LOFTHUS GATE 34 4020 STAVANGER

N FAA SIGURD ASSER JÅTTENS VEI 15 4020 STAVANGER
N GUNDERSEN 

THERESE R
DYVEKES GATE 9 4041 HAFRSFJORD

N HAMMER TOM MIDBRØDVEIEN 28 4370 EGERSUND
N HELGESEN SVEIN 

REIDAR
REVHEIMSSLÅTTÅ 61 4045 HAFRSFJORD

N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HETLAND OLAV KROKEN 4 4340 BRYNE
N HOGNESTAD ÅSE 

HETLAND
HOGNESTAD 4340 BRYNE

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4370 EGERSUND
N HØIE BÅRD ØYVINN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N JENSENIUS HEGE 

MERETE M
MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND
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N JENSENIUS OLE 
GUNNAR ZAHL

MIDBRØDVEIEN 11 4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
PETTER EIVIND

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRGENSEN 
SISSEL ELLILA

SKYSSKAFFARSTYKKET 
16

4370 EGERSUND

N JØRSTAD BIRGIT NYGÅRDSBAKKEN 17 A 4044 HAFRSFJORD
N KRISTENSEN KJELL 

JOHAN
MIDBRØDVEIEN 15 4370 EGERSUND

N KVASSHEIM 
TORBJØRN

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVASSHEIM TORILL 
HØINES

GOSENSTIEN 1 4041 HAFRSFJORD

N KVIE REIDUN TORGVEIEN 2 4016 STAVANGER
N LINDØ SVANHILD MIDBRØDVEIEN 88 4370 EGERSUND
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LODE KRISTIN RØSSLYNGVEGEN 10 4340 BRYNE
N LONSDALE ROGER POSTBOKS 419 4349 BRYNE
N LONSDALE 

TORUNN HETLAND
POSTBOKS 419 4349 BRYNE

N MADLAND TOR 
MAGNE

STEMMELIA 56 5223 NESTTUN

N MADSEN SIV 
MERETHE E

BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK

N MADSEN TOM ARE BERSAGELVEIEN 402 4311 HOMMERSÅK
N MARIBU MARIANNE 

REFSLAND
KORNBLOMSTVEIEN 17 4027 STAVANGER

N MATTSSON 
EVELYN SOFIE

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MATTSSON VIGGO 
GØSTA

SOKNDALSVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MELHUS ALF TOR LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER
N MIDBRØD EINAR 

SVERRE
MIDBRØDVEIEN 8 4370 EGERSUND

N MIDBRØD EVY 
ANNE

MIDBRØDVEIEN 40 4370 EGERSUND

N MIDBRØD HARALD 
JOHAN

ROSENBORGGATEN 2 4370 EGERSUND

N MIDBRØD JAN IVAR C/O EVA 
MIDBRØD,SKØYTEV. 20

4370 EGERSUND

N MIDBRØD JØRN 
INGVAR

ÅRSTADFJELLVEIEN 14 4370 EGERSUND

N MOTLAND BRIT 
TURID

LENSMANNSTUNET 33 A 4027 STAVANGER

N MYKLEBUST 
JOHAN ARNT

HOLAN 21 4370 EGERSUND

N OLSNES 
INGEBORG

EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES

N OLSNES JAN EDVARD GRIEGSVEI 10 4318 SANDNES
N OSMUNDSEN 

JOHAN
HARPUNVEIEN 10 4085 HUNDVÅG

N PEDERSEN STIAN MIDBRØDVEIEN 80 4370 EGERSUND
N REINERTSEN 

EINAR
OSPEVEGEN 12 4365 NÆRBØ
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N REVHEIM 
ELISABETH MARIE

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N REVHEIM OMMUND 
NORVALD

HØGEVEIEN 12 A 4026 STAVANGER

N ROALSØ ANNE 
MARIE

HØGEVOLLSVEIEN 11 4327 SANDNES

N ROXMAN BRIT VÅGEN 28 B 4364 SIREVÅG
N SAMUELSEN ALF 

MICHAL
BIRKEBEINERVEIEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN JAN 
ERNST

BUGGEBAKKEN 5 4370 EGERSUND

N SAMUELSEN 
MARIANN

SLEPODDVEIEN 3 4370 EGERSUND

N SANDE ARNFINN TORVMYRVEIEN 28 A 4070 RANDABERG
N SKADBERG 

ODDBJØRN
SKADBERGSTRONDVEIEN 
55

4370 EGERSUND

N SVANES METTE STEMMELIA 56 5223 NESTTUN
N SVENSEN BERIT 

OVERLAND
GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N SVENSEN 
GODTFRED EMIL

GABBROVEIEN 21 4027 STAVANGER

N THOWSEN SIDSEL 
HOVLAND

WERGELANDSBAKKEN 14 5067 BERGEN

N TVEDT DAG KAARE 
BRYN DAAE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TVEDT TOVE 
SYNNØVE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND

N TØVIK ELSE MARIE KÅRVÅG 6530 AVERØY
N VELAND KÅRE JON TORBERGSSONS VEI 

23
4070 RANDABERG

N VELAND WENCHE 
GRO

JON TORBERGSSONS VEI 
23

4070 RANDABERG

N VAAGE AINA 
BASILIER

SCHWEIGAARDS GATE 9 4307 SANDNES
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
072/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21. Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte 15.01.13, sak PTU-013/13, vedtok å avslå søknaden om 
bortfall / reduksjon av tvangsmulkt, har advokat Eddie Årstad klaget på vedtaket på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad. Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget tar klagen til følge, stopper saken 
der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget ikke tar klagen til følge, 
sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg 
og Reidar Gullestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold 
ettersom klagen ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.
Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak PTU-013/13, den 15.01.13, opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøstyrets vedtak M-085/03 den 07.04.03:
Miljøstyret kan ikke se at det fremlagte endringsforslaget gir grunnlag for å vedta en mindre 
vesentlig reguleringsendring og vil derfor avvise forslaget.

Vedtaket er fattet med 9 mot 4 stemmer.

Miljøutvalgets vedtak M-47/04 den 08.03.04:
1. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av brygge/båtstø på 7/148 i ca 10 m lengde langs strandlinjen 
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og med lengde ca 8 m ut i sjøen på areal regulert til spesialområde-friluftsområde sjø, som 
omsøkt den 23.05.03. Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. pbl § 7.

2. Da brygge/båtstø er bygget ulovlig på areal regulert til spesialområde-friluftsområde 
sjø, pålegges eier av 7/148, å fjerne den ulovlig bygde brygge/båtstø på 7/148 senest  8 uker 
etter at endelig vedtak iht. ovenfor pkt. 1 foreligger. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 113.

3. Dersom ulovlig oppført brygge/båtstø ikke blir fjernet iht. ovenfor pkt. 2, pålegges eier 
av 7/148 å betale en løpende tvangsmulkt stor kr 150,- pr. dag frist satt i pkt. 2 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 116a.

4. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av båthus/redskapsbod som omsøkt 22.03.03 på areal regulert 
til spesialområde-friluftsområde sjø. Dette da reguleringsplanen både skal ivareta offentlige 
landskapsmessige hensyn av å beholde strandsonen ubebygd, samt skal ivareta 
naboeiendommens interesse i å beholde utsikt fra eksisterende fritidsbolig, jfr. naboprotest. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. § 7.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-134/04 den 22.06.04:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier 
at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 47/04 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-224/06 den 19.10.06:
Miljøutvalget vil med medhold i §30.1 i pbl anbefale at det kan startes opp regulering for å 
regulere inn brygger i reguleringsplan for Hatlevikbukta under forutsetning av at følgende 
forhold skal ivaretas:
1. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen eller 2 meter foran den enkelte bygning.
2. En skal søke å finne fellesløsninger inn forbi rammene av forrige pkt. og antall 
brygger skal holdes på et absolutt minimum. 
3. Bryggene skal utføres i tre og utfylling er ikke tillatt.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-005/11 den 18.01.11:
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp vesentlig reguleringsendring for Hatlevikbukta 
med sikte på å få avklart rammer for brygger. Endelig avklaring vil måtte skje i forbindelse 
med behandling i reguleringsplanen, men der MU vedtak i sak 224/06 i utgangspunktet 
legges til grunn. 
1. Fortøyningene fra båtene/uteliggere må avgrenses mest mulig. 
2. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen. Bryggene må søkes å få en utforming hvor eksisterende fundament kan benyttes, 
men på en slik måte at de blir holdt så små som mulig ev. med åpne områder/sprang m.m.
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3. En skal søke å finne fellesløsninger innforbi rammene av forrige pkt. og antall brygger 
skal holdes på et minimum. Det tillates ikke nye brygger i planområdet.
4. ROS vurdering må gjennomføres. Bølgeslag må utredes av fagkyndig og må tas 
hensyn til ved utforming, dimensjonering m.m.
5. Reguleringsendringen skal omfate hele planen og leveres digitalt i samsvar med 
gjeldende standard.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-074/11 den 12.04.11:
Miljøutvalget har nøye vurdert Eldbjørg og Reidar Gullestad samt advokat Eddie Årstads 
anmodning om stans, nedsettelse eller frafallelse av akkumulerte dagmulkter i sak M-47/04 
av 08.03.04, men har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner som taler for at dette 
bør gjøres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Miljøutvalgets vedtak M-108/11 den 14.06.11:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på Miljøutvalgets vedtak M-074/11 av 12.04.11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak M-074/11 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kapittel VI sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse, jamfør 
forvaltningslovens § 28.

Vedtaket er enstemmig.

Planteknisk utvalg vedtak i PTU-013/13 den 15.01.13:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke etterkommes da søknaden ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det siste vedtaket om 
ileggelse av tvangsmulkt ble fattet. 

Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av en ny 
brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden skal 
etterkommes.

Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Brevet med vedtaket i Planteknisk utvalg ble sendt ut 07.02.13.

14.02.13 klaget advokat Eddie Årstad på vedtaket på vegne av Eldbjørg og Reidar Gullestad.



4

Advokat Årstad skriver i klagen at hans klienter mener at vedtaket er urimelig og feil, og fattet 
på feil grunnlag – prinsipalt. Han skriver videre at Gullestad aldri har tatt til motmele mot at 
bryggen måtte reduseres. Det har gått tid for å få den redusert, slik den fremstår lovlig i dag, 
men dette har kun sin årsak i de uenigheter om blant annet ansvarsgrunnlaget som har vært 
mellom Gullestad og selger / entreprenøren. Det sentrale her er ifølge advokat Årstad at 
Gullestad alltid har vært villig til å etterkomme pålegget, men tidsforbruket beklages. Advokat 
Årstad skriver videre at bryggeanlegget ikke på noen måte har vært til sjenanse for 
allmennheten. Det aktuelle området er privat og belagt med både naust og bryggeanlegg på 
tilliggende eiendommer. Så vidt Gullestad vet, har den aktuelle entreprenøren laget alle 
anleggene, og flere av disse er ulovlige. Det er det prinsipale, skriver advokat Årstad.

Subsidiært ber man om at tvangsmulkten nedsettes eller frafalles i sin helhet. Det vises til 
plan- og bygningslovens § 32-5, annet ledd.

Advokat Årstad skriver videre at anlegget i dag er innenfor byggelinjer i tråd med både 
søknad og reguleringsplan. Gullestad har aldri hatt noen fordel av dette, skriver advokat 
Årstad. Gullestad ba aldri om noe større enn det som var tegnet inn. De kom helt 
uforvarende og uten skyld oppi dette forholdet som innebar at anlegget var ulovlig, skriver 
advokat Årstad. Han skriver videre at slik som kommunen har forvaltet denne saken, var det 
umulig for kommunen å ettergi dagmulkter. Han viser også til at saken har vært flere ganger i 
lokal presse, så sånn sett var ikke dette overraskende. Advokat Årstad nedlegger slik 
påstand:

Advokat Årstad viser til en tidligere sak som er behandlet hos Fylkesmannen. Avslutningsvis 
vises det til søknaden om redusert gebyr, datert 29.11.12.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er advokat for part i saken. Klagen er kommet inn innen klagefristen. Klagen tas 
derfor opp til behandling.

Slik byggesakssjefen vurderer innholdet i klagen, fremkommer det ingen vesentlige og nye 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Byggesakssjefen 
anbefaler derfor at klager ikke gis medhold og at vedtaket i sak PTU-013/13 opprettholdes.

Opplysningen som fremkommer i klagen om at ”Så vidt mine klienter vet, har den aktuelle 
entreprenøren laget alle anleggene, og flere av disse er ulovlige” bør ikke tillegges vesentlig 
vekt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
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Bortfall eller nedsettelse av ilagt tvangsmulkt vil medføre tilsvarende reduksjon i inntekten for 
Eigersund kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg 
og Reidar Gullestad, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis medhold 
ettersom klagen inneholder følgende vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2.

Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak PTU-013/13, den 15.01.13, oppheves.

Ny tvangsmulkt fastsettes skjønnsmessig til kr.     ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens § 
32-5.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

258331
Brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21. Søknad 
om bortfall av eller reduksjon i påløpt tvangsmulkt.

259061 Reg bestemmelser Hetlevikbukta.pdf
259064 Reg plan Hetlevikbukta.pdf
256995 Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21
268800 Ang. vedtak i sak PTU-013/13
268801 Scannet dokument

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 21.12.2007
Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland

Dagmulkt. Ulovlig oppført brygge gnr. 7 bnr. 148

2 I 08.01.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ad eiendommen gnr. 7 bnr. 148

3 I 29.02.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ang. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

5 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst-Sæther
VS: Vedrørende rivningspålegg ulovlig utført 
byggearbeid gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar

6 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst Sæther Advokatutredning - internt notat

4 U 02.04.2008

Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland; 
Advokatirmaet Årstad 
ans

Utsettelse inndrivelse av dagmulkt - gnr. 7 bnr. 
148

7 U 03.04.2008 Reidar Gullestad Vedr. tvangmulkt gbnr. 7/148

8 I 31.03.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt

9 U 22.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt

10 I 27.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Angående klagesak gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
dagmulkt

11 I 06.10.2009 Baard Utvik
Vedr. rivning av brygger på gnr. 7 bnr. 679 og 
148 - Hatlevikbukta

12 I 08.02.2010
Advokatfirma Smedsvig 
Heitmann

Erstatningskrav mot Eigersund kommune vedr. 
byggesak på gnr. 7 bnr. 148 og 679

13 I 03.03.2010 Adv. Kjell Holst Sæther
Erstatningskrav mot Eigersund kommune - Krav 
fra Svein Jørgen Jørgensen og Ivar Magnus 
Osmundsen

14 U 05.03.2010 Gjensidige forsikring Erstatningskrav mot Eigersund kommune

15 I 11.03.2010 Gjensidige forsikring
Vedr. erstatningskrav mot Eigersund kommune -
ulovlig oppførte brygger gnr. 7 bnr. 148

16 I 05.05.2010 Advokat K. Holst Sæther
Anmodning om saksopplysninger på vegne av 
Eigersund kommune - ulovlig byggearbeid på 
gnr. 7 bnr. 148 og 679

17 I 25.06.2010 Adv.Kjell Holst Sæther Notat vedr.  erstatningskrav Eigerøy

18 I 09.09.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. sak om erstatningskrav - byggesak på gnr. 
7 bnr. 148 og 679

19 U 10.11.2010 Reidar Gullestad
Vedrørende pålegg om fjerning av ulovlig 
oppførte brygger - gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

20 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. pålegg om fjerning ulovlig oppført brygge -
gnr. 7 bnr. 148

21 U 15.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedrørende pålegg om fjerning av brygge - gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

22 I 21.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. fjerning av brygge - gnr. 7 bnr. 148, 
Ytstebrødveien 21

23 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Angående fjerning av brygge gnr 7 bnr 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

24 I 11.02.2011 Advokatfirmaet Årstad Ad fjerning av brygge gnr. 7 bnr. 148 -
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ANS Ytstebrødveien 21
25 I 16.02.2011 Reidar Gullestad Opphør dagbøter gnr.7 bnr.148

26 I 07.03.2011 Kontor og Boliggulv A/S
Rivningspålegg brygger gnr.7 bnr.148 Reidar 
Gullestad - informasjon om utførte endringer

31 I 24.03.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

Faktura - dagmulktkrav

28 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak M-005/11
29 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak 47/04
30 X 30.03.2011 Situasjonskart

32 U 26.04.2011
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Naust gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21

33 I 04.05.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

AD vedtak i sak M-074/11 - oversendelse av 
klage vedr. naust gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 
21

35 U 21.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Brygge - gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

37 I 29.06.2011 Arnntzen de Besche
Bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
kopi av brev til advokatene Tengs Pedersen m.fl.

36 I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan - og 
bygningsloven, gnr.7 bnr.148

43 U 22.08.2011 Reidar Gullestad SV: dagbøter gnr.7 bnr.148
38 I 24.08.2011 Advokatene Årstad Klage på brygge gnr. 7 bnr. 148
39 I 31.08.2011 Kontor og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

44 I 31.08.2011 DnB NOR
Sperret beløp vedr. dagbøter for brygger gnr. 7 
bnr. 148

42 I 31.08.2011 Kontor Og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

40 I 15.09.2011 Advokat K. Holst Sæther
Pålegg om fjerning av brygge og dagmulkt -
bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679

41 I 21.10.2011 Advokat K. Holst Sæther
Tvangsmulkt - bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 
bnr. 148 og 679

45 U 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av opplysninger - brygge gnr. 7 
bnr. 148, Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

46 I 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

47 U 03.05.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Vedrørende dagmulkt - Brygge gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

48 I 09.05.2012 Adv.Kjell Holst Sæther Tvangsmult gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 21

49 I 16.05.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

50 U 29.06.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

51 I 03.07.2012 Advokatene Årstad ANS Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr 148

52 I 10.07.2012 Reidar Gullestad
Påklage av vedtak om inndrivelse av dagbøter 
gnr. 7 bnr. 148

53 I 23.09.2012 Reidar Gullestad
Brygger  gnr. 7 bnr. 148 Gullestad - påklaging av 
vedtak om inndrivelse av dagbøter

54 U 04.10.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Referatsak - planteknisk utvalgs møte 28.09.12 -
Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

55 I 29.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende ubehandlet klage - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt
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56 U 08.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende tvangsmulkt - gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

57 I 29.11.2012 Advokatene Årstad ANS
Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21

62 U 07.02.2013
Advokatirmaet Årstad 
ans

Oversendelse av politisk vedtak - Brygge gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21. Søknad om bortfall av eller 
reduksjon i påløpt tvangsmulkt.

63 I 14.02.2013
Advokatfirma Bull Årstad 
ANS

Ang. vedtak i sak PTU-013/13

66 I 25.03.2013
Advokatfirma Bull Årstad 
ANS

Vedr. vedtak i PTU 013/13 - naust og brygge gnr. 
7 bnr. 148, Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

65 U 25.03.2013
Advokatirma Bull Årstad 
ANS

Vedrørende klage - Gullestad

Parter i saken:
            

Advokatirma Bull 
Årstad ANS

Postboks 8  Sentrum 4001 STAVANGER

Arntzen de Beche 
Advokatfirma

Postboks 660 4003 STAVANGER

Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Kapellanveien 34 4325 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.12.2012
Arkiv: :GBR-7/148, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3389
Journalpostløpenr.:
12/31913

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
013/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

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

Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget i møte den 14.06.11, som sak 108/11, vedtok ikke å ta klagen fra 
advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og Reidar Gullestad på vedtaket i Miljøutvalget
den 12.04.11, sak 074/11, til følge, og etter at Fylkesmannen den 22.03.12 stadfestet 
vedtaket i Miljøutvalget av 12.04.11, har advokat Eddie Årstad på vegen av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på ny søkt om at kommunen frafaller eller reduserer påløpt tvangsmulkt, 
som per 03.05.12 var kommet opp i kr. 200.721,-.
Det anbefales at søknaden ikke etterkommes. Det som er nytt etter at Miljøutvalget fattet sitt 
vedtak i sak 074/11 den 12.04.11, er at den ulovlige brygga nå er fjernet og det er bygget en 
ny og mindre brygge som er i samsvar med gitt tillatelse. Ut over dette faktum, fremkommer
det i søknaden ingen vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket om 
opprettholdelse av tvangsmulkt ble fattet i sak 074/11 den 12.04.11 og sak 108/11 den 
14.06.11.

Saksgang:
Søknaden om bortfall av ilagt tvangsmulkt eller reduksjon i denne avgjøres av Planteknisk 
utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 27.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke etterkommes da søknaden ikke 
inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke var kjent da det siste vedtaket om 
ileggelse av tvangsmulkt ble fattet. 

Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av en ny 
brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden skal 
etterkommes.

Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.
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15.01.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-013/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt 
tvangsmulkt, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden ikke 
etterkommes da søknaden ikke inneholder vesentlige og nye opplysninger som ikke 
var kjent da det siste vedtaket om ileggelse av tvangsmulkt ble fattet. 

Opplysningen om at den ulovlige brygga ble fjernet våren 2011 og er blitt erstattet av 
en ny brygge som er i samsvar med gitt tillatelse tilsier i seg selv ikke at søknaden 
skal etterkommes.

Påløpt tvangsmulkt ansees ikke for å være urimelig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyrets vedtak M-085/03 den 07.04.03:
Miljøstyret kan ikke se at det fremlagte endringsforslaget gir grunnlag for å vedta en mindre 
vesentlig reguleringsendring og vil derfor avvise forslaget.

Vedtaket er fattet med 9 mot 4 stemmer.

Miljøutvalgets vedtak M-47/04 den 08.03.04:
1. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av brygge/båtstø på 7/148 i ca 10 m lengde langs strandlinjen 
og med lengde ca 8 m ut i sjøen på areal regulert til spesialområde-friluftsområde sjø, som 
omsøkt den 23.05.03. Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. pbl § 7.

2. Da brygge/båtstø er bygget ulovlig på areal regulert til spesialområde-friluftsområde 
sjø, pålegges eier av 7/148, å fjerne den ulovlig bygde brygge/båtstø på 7/148 senest  8 uker 
etter at endelig vedtak iht. ovenfor pkt. 1 foreligger. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 113.

3. Dersom ulovlig oppført brygge/båtstø ikke blir fjernet iht. ovenfor pkt. 2, pålegges eier 
av 7/148 å betale en løpende tvangsmulkt stor kr 150,- pr. dag frist satt i pkt. 2 oversittes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 116a.
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4. Miljøutvalget finner ikke at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra 
reguleringsplan for oppføring av båthus/redskapsbod som omsøkt 22.03.03 på areal regulert 
til spesialområde-friluftsområde sjø. Dette da reguleringsplanen både skal ivareta offentlige 
landskapsmessige hensyn av å beholde strandsonen ubebygd, samt skal ivareta 
naboeiendommens interesse i å beholde utsikt fra eksisterende fritidsbolig, jfr. naboprotest. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 31.1, jfr. § 7.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-134/04 den 22.06.04:
Miljøutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet vesentlige nye momenter som tilsier 
at klagen kan tas til følge. Miljøutvalgets vedtak i sak 47/04 opprettholdes derfor.

Klagen oversendes fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 15, jfr. forvaltningslovens § 33.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-224/06 den 19.10.06:
Miljøutvalget vil med medhold i §30.1 i pbl anbefale at det kan startes opp regulering for å 
regulere inn brygger i reguleringsplan for Hatlevikbukta under forutsetning av at følgende 
forhold skal ivaretas:
1. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen eller 2 meter foran den enkelte bygning.
2. En skal søke å finne fellesløsninger inn forbi rammene av forrige pkt. og antall 
brygger skal holdes på et absolutt minimum. 
3. Bryggene skal utføres i tre og utfylling er ikke tillatt.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-005/11 den 18.01.11:
Miljøutvalget kan anbefale at det startes opp vesentlig reguleringsendring for Hatlevikbukta 
med sikte på å få avklart rammer for brygger. Endelig avklaring vil måtte skje i forbindelse 
med behandling i reguleringsplanen, men der MU vedtak i sak 224/06 i utgangspunktet 
legges til grunn. 
1. Fortøyningene fra båtene/uteliggere må avgrenses mest mulig. 
2. Den enkelte brygge skal ikke overstige 15-20 m2 og ikke gå lenger enn 2-3 meter ut i 
sjøen. Bryggene må søkes å få en utforming hvor eksisterende fundament kan benyttes, 
men på en slik måte at de blir holdt så små som mulig ev. med åpne områder/sprang m.m.
3. En skal søke å finne fellesløsninger innforbi rammene av forrige pkt. og antall brygger 
skal holdes på et minimum. Det tillates ikke nye brygger i planområdet.
4. ROS vurdering må gjennomføres. Bølgeslag må utredes av fagkyndig og må tas 
hensyn til ved utforming, dimensjonering m.m.
5. Reguleringsendringen skal omfate hele planen og leveres digitalt i samsvar med 
gjeldende standard.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalgets vedtak M-074/11 den 12.04.11:
Miljøutvalget har nøye vurdert Eldbjørg og Reidar Gullestad samt advokat Eddie Årstads 
anmodning om stans, nedsettelse eller frafallelse av akkumulerte dagmulkter i sak M-47/04 
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av 08.03.04, men har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner som taler for at dette 
bør gjøres.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Miljøutvalgets vedtak M-108/11 den 14.06.11:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra advokat Eddie Årstad på vegne av Eldbjørg og 
Reidar Gullestad på Miljøutvalgets vedtak M-074/11 av 12.04.11, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var 
kjent da vedtaket ble fattet. Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak M-074/11 
opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens kapittel VI sammenholdt med plan- og 
bygningslovens (1985) §§ 116a og 116b.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse, jamfør 
forvaltningslovens § 28.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ifølge kommunens eiendomskart overtok Gullestad som hjemmelshavere på denne 
eiendommen den 10.05.02.

Eldbjørg og Reidar Gullestad søkte den 08.05.03 om dispensasjon for allerede oppført 
brygge på eiendommen gnr. 7 bnr. 148. Søknaden ble avslått av Miljøutvalget i sak M-47/04 
den 08.03.04. Søkerne ble samtidig pålagt å fjerne det utførte arbeidet med dagmulkter på 
kr. 150,- dersom pålegget ikke ble etterkommet. Miljøutvalgets vedtak M-47/04 ble påklaget 
til og stadfestet av Fylkesmannen i Rogaland.

Den 27.05.09 avsa Dalane tingrett dom etter at Jørgensen og Osmundsen hadde gått til sak 
mot Staten for å få opphevet Fylkesmannens vedtak om riving av brygga. Staten ved 
Miljødepartementet ble frifunnet.

Den 06.10.09 skrev tidligere byggesakssjef Bård Utvik en erklæring til Gulating lagmannsrett. 
I denne erklæringen skriver Utvik blant annet at han vitnet i Dalane tingretts behandling av 
saken mellom Jørgensen / Osmundsen og Staten. Bakgrunnen for Utviks uttalelser i 
tingretten var at han trodde Jørgensen og Osmundsen var profesjonelle aktører. I ettertid 
hadde han forstått at de ikke handlet som profesjonelle og han burde informert dem om 
byggesaksbehandlingen som om de var amatører. Utvik hadde i ettertid forstått at Jørgensen 
/ Osmundsen trodde at han hadde gitt dem muntlig tillatelse til byggingen av de aktuelle 
bryggene. Utvik mente at det burde vært gitt dispensasjon til å bygge de aktuelle bryggene 
basert på sammenlignbare tilfeller i området. 

Dalane tingretts dom ble anket til Gulating lagmannsrett. 02.11.09 besluttet lagmannsretten å 
avvise anken.

Avvisningsvedtaket ble anket inn til Høyesterett. Høyesterett avsa 28.01.10 kjennelse om å 
forkaste anken. 
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Den 16.02.11 søkte Gullestad om at de akkumulerte dagbøtene ble stoppet, nedsatt er 
frafalt. Søknaden ble behandlet i Miljøutvalget 12.04.11, sak 074/11. Søknaden ble ikke 
imøtekommet.

Miljøutvalget behandlet i møte 14.06.11, sak 108/11, en klage fra advokat Eddie Årstad på 
vegne av Gullestad, på at søknaden ikke ble imøtekommet. Klager fikk ikke medhold. Klagen 
ble derfor sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Klagen som ikke fikk medhold av Miljøutvalget 14.06.11 ble sendt over til Fylkesmannen i 
Rogaland til endelig avgjørelse 21.06.11.

Miljøutvalget vedtok i møte 14.06.11, sak 096/11, en mindre reguleringsendring i tilknytning 
til reguleringsplan for Hatlevikbukta. Denne endringen åpnet opp for at byggesakssjefen 
17.08.11 kunne fatte vedtak om å gi tillatelse til en brygge som var i samsvar med nylig 
vedtatt reguleringsplan. 

I en e-post fra saksbehandler i seksjon byggesak 22.08.11 til Gullestad, skriver han blant 
annet at byggesakssjefen har tolket Miljøutvalgets pålegg slik at dagmulktene skulle påløpe 
til brygga var helt fjernet, eventuelt til det ble mottatt søknad i tråd med ny reguleringsplan. 
Kommunen mottok søknaden 01.07.11. Man har derfor stoppet dagbøtene fra denne datoen.

Den 23.08.11 sendte Advokatfirma Arntzen de Besche brev til kommuneadvokaten. I dette 
brevet skriver de blant annet at det har vært et møte den 20.06.11 vedrørende dagmulkten, 
der Valle og Grøsfjell fra seksjon byggesak, advokat Holst-Sæther, Svein Jørgensen (selger 
av aktuell eiendom) og advokat Helgø fra Arntzen de Besche var til stede. Det vises også til 
følgende formulering i et brev av 17.06.05 fra kommunen til den advokaten som da 
representerte Jørgensen:
”Det bekreftes med dette at kommunen vil stille i bero innkreving av dagmulkter til det 
foreligger rettskraftig avgjørelse i tvisten, jfr. for øvrig vårt brev til advokat Stokkeland av 
09.06.05.”
Advokatfirmaet ber om at dagmulktkravet skal trekkes. Som et argument for dette nevnes det 
den saksbehandlingen som Jørgensen og Osmundsen hadde vært utsatt for i Eigersund 
kommune. Det vises til at før bryggen ble oppført i 2003 var Jørgensen og Osmundsen i 
kontakt med daværende byggesakssjef Utvik. Ifølge advokatfirmaet ga Utvik da muntlig 
tillatelse til å sette opp bryggen. Etter at bryggen var satt opp, fikk Jørgensen og Osmundsen 
krav fra Eigersund kommune om å søke om tillatelse til å la bryggene bli stående. Søknaden 
ble avslått. Jørgensen og Osmundsen ble dømt til å fjerne bryggene. Advokatkontoret skriver 
videre at denne saken har påført deres klienter omfattende kostnader. De er dømt til å betale 
kr. 651.000,- til Gullestad som følge av at sistnevnte er forpliktet til å fjerne brygga. De 
skriver videre at hele saken og de konsekvenser denne har fått for Jørgensen og 
Osmundsen har sin årsak i at de forholdt seg til Utviks muntlige tilsagn om å sette opp 
brygga. Etter det advokatkontoret forstår, er det flere lignende saker i Eigersund kommune 
der kommunen har måttet rydde opp som følge av mangelfull saksbehandling. De skriver 
også at: ”Når kommunen har hatt ansatt en bygningssjef som viser seg å ha gjort flere 
saksbehandlingsfeil, bør kommunen strekke seg langt for å finne løsninger for de av 
innbyggerne som på en særs negativ måte er blitt rammet.” Advokatkontoret avslutter med at 
på denne bakgrunn er det klientenes oppfatning at kommunen ikke har rettslig grunnlag for 
dagmulktkravet. De krever derfor at kommunen trekker kravet.

Den 24.08.11 sendte Advokatfirmaet tilleggsopplysninger til Fylkesmannen i forbindelse med 
klagesaken. I brevet viser de til andre eiendommer i det samme området. Når det gjelder 
Gullestad, så ble brygga utenom pælene fjernet til 01.04.11, skriver advokatkontoret. Likevel 
er dagbøtene beregnet helt fram til juni 2011, skriver advokatkontoret. De viser så til en sak i 
Maurholen, der de mener at kommunen har vist større velvillighet. De mener derfor at 
Gullestad er utsatt for forskjellsbehandling. 
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I kommunens økonomisystem var dagbøtene kommet opp i kr 200.721,- per 31.08.11, ifølge 
e-post til Gullestad fra saksbehandler på seksjon byggesak. 

Den 20.10.11 sendte Advokatkontoret Arntzen de Besche brev til kommuneadvokaten. I 
brevet krever de at tvangsmulkten bortfaller eller settes ned. De viser til følgende formulering 
i kommentarutgaven til plan- og bygningsloven: 
”Plan- og bygningsmyndighetene har ikke ubetinget plikt til å utferdige mulkt. Kommunen må, 
bl.a. i lys av tilsynsplikten etter § 1-4 i loven, selv vurdere rimeligheten av å følge opp ulovlige 
forhold med tvangsmulkt.”
De skriver videre at i deres tilfelle er det ikke lenger rimelig å opprettholde tvangsmulkten. De 
viser til at hovedformålet bak regelen med tvangsmulkt er å rette opp det ulovlige forholdet. 
Advokatkontoret påpeker at brygga er revet, slik at formålet er nådd. 
Advokatkontoret skriver videre at ved all reaksjonsfastsettelse fra offentlige myndigheter må 
det gjøres en forholdsmessighetsvurdering. De viser også til Ot. prp. Nr 39 (1993-94) der 
lovgiver har gitt føringer for bruken av tvangsmulkt. I forarbeidene heter det blant annet: 
”Mulkten skal altså settes så høyt at det ikke vil lønne seg økonomisk for overtrederen å 
trosse påleggene. Samtidig må den ikke være urimelig.”
Advokatkontoret skriver at i deres tilfelle har kostnaden for deres klienter oversteget verdien 
av brygga mange ganger, og at det er klart at alt annet enn bortfall av tvangsmulkten vil være 
urimelig. Advokatkontoret viser også til avgjørelsen i Gulating lagmannsrett fra 02.11.09, side 
3 der det i oppsummeringen av ankende parters anførsler heter: 
”Det vises til Utviks forklaring om at han ”mente bryggene ville blitt tillatt”. Bygningssjefens 
positive holdning må tillegges vekt i forhold til de ankende parters subjektive forhold og i 
forhold til rimelighets- og forholdsmessighetsvurderingen.”
Advokatkontoret avslutter sitt brev med at det ikke lenger er hjemmel for å fastholde 
tvangsmulkten. ”Kommunen har oppnådd riving av bryggen, men det er ikke lovgivers 
intensjon at plan- og bygningsloven skal hjemle en kommune sin adgang til å knekke en 
innbygger økonomisk.”

Den 22.03.12 fattet Fylkesmannen i Rogaland vedtak i klagesaken. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak av 12.04.11. Fylkesmannen oppfordret samtidig kommunen til å vurdere 
spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny etter at tillatelse er gitt, jf. plan- og 
bygningsloven § 32-5, annet ledd tredje punktum.

I brev til Reidar og Eldbjørg Gullestad, datert 03.05.12, skriver byggesakssjefen at i 
motsetning til Fylkesmannen, finner byggesakssjefen ikke grunn til å vurdere spørsmålet om 
nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny. Byggesakssjefen ber om at beløpet på kr. 
200.721,- blir overført til kommunens konto.

I et brev fra advokat Årstad til Eigersund kommune, datert 16.05.12, skriver han blant annet 
at de er forundret over byggesakssjefen avvisning av å vurdere nedsettelse av / bortfall av 
tvangsmulkten, slik Fylkesmannen oppfordret til. De ber om politisk behandling av saken. De 
ber også om at morarenter på beløpet på kr. 200.721,- bortfaller. 

I brev til advokat Årstad, datert 02.07.12, fra byggesakssjefen og konstituert 
kommunalteknisk sjef, redegjør de for historikken i saken. Det konkluderes med at i samråd 
med kommunalsjef økonomi har man kommet til at det ikke er kommet fram nye momenter 
som skulle tilsi at saken må legges fram for Planteknisk utvalg.

Ved brev av 10.07.12 fra Reidar Gullestad til Eigersund kommune, skriver han blant annet at 
han på ny ber om at saken tas opp til politisk behandling. Han påklager brevet av 02.07.12 
om innkreving av dagbøter. Han viser til oppfordringen fra Fylkesmannen i Rogaland om å 
vurdere spørsmålet om å redusere eller ta bort dagbøtene etter at tillatelse var gitt. 
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I brev av 23.09.12 fra Reidar Gullestad til Eigersund kommune skriver han om påklage på 
vedtak om å inndrive dagbøter. Han skriver at ovennevnte sak er sendt over til Planteknisk 
utvalg uten innstilling / merknad fra administrasjonen. Han synes at dette er litt spesielt, 
ettersom det er kommunalteknisk sjef som har bedt ham om å påklage vedtaket som både 
byggesakssjefen og kommunalteknisk sjef har skrevet under på. Gullestad skriver videre at 
det var i en telefonsamtale han hadde med kommunalteknisk sjef om å anke avslaget til 
Fylkesmannen, det kom fram at kommunalteknisk sjef ikke hadde fått riktige opplysninger om 
hva som egentlig sto i brevet fra Fylkesmannen, at han ba Gullestad om å sende inn klage 
på vedtaket. Kommunalteknisk sjef kunne ikke love at hele dagbøtene ville bli tatt bort, men 
at kommunen nok ville ha dekket inn litt for arbeidet kommunen hadde hatt med saken. Dette 
aksepterer Gullestad, og han håper at man nå kan få en løsning på denne saken som har 
vart i nesten 10 år.
Gullestad skriver videre at han så lenge saken har pågått har vært positiv til å prøve å finne 
en løsning. Han oppgir at han allerede har hatt utgifter på til sammen 400.000 kroner på 
riving / oppbygging av ny kai, inkl. reguleringsplan og gebyr. Han nevner at brygga ikke er 
noe han har bygget ulovlig, men at han kjøpte eiendommen med ferdig brygge. Han nevner 
at det vel i utgangspunktet ville vært riktig å gi utbygger dagbot, og ikke de som var uheldig å 
kjøpe eiendommene som utbygger hadde bygget ut. 
Gullestad skriver at han helt siden han oppdaget at bryggeanlegget ikke var byggegodkjent 
har prøvd å få utbygger til å rette dette opp, men at vedkommende bare skulle kjøre 
rettssaker mot kommunen og brygga skulle ikke rives, da han mente at han ville få den 
godkjedt til slutt.
I 2007 – 2009 ønsket Gullestad å få utarbeidet en reguleringsendring, men utbygger ville 
ikke det, ettersom han ville vinne fram i retten. Gullestad skriver videre at han ikke kunne rive 
brygga mens saken ble behandlet i rettsapparatet, for dersom han vant fram og han allerede 
hadde revet brygga, ville det påføre ham store kostnader som ikke ville være nødvendige, og 
dersom han ikke rev brygga, ville kommunen gi ham dagbøter for ikke å rive. Det ville bli dyrt 
uansett, skriver Gullestad. Han skriver videre at da Høyesterett avviste anken og utbygger 
hadde tapt alle sakene, kunne han gå i gang med å rive brygga selv, og få regulert inn en ny 
brygge. 
Gullestad skriver videre at ny brygge nå er bygget ferdig i samsvar med godkjente tegninger 
/ reguleringsplan. Gullestad håper at saken kan løse seg slik at man kan bli ferdig med den 
og at han slipper flere rettssaker mot utbygger. Han avslutter med at han skal møte utbygger 
i tingretten angående dagbøter dersom dette ikke ordner seg.

Den 05.10.12 skrev byggesakssjefen brev til Gullestad, der man viser til Gullestads brev av 
10.07.12 der Gullestad ber om å få lagt fram saken politisk. Byggesakssjefen skriver at 
Planteknisk utvalg i møte 25.09.12 ble forelagt flere skriv vedrørende dagmulkten. 
Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til administrasjonens behandling av saken og fant 
heller ikke grunnlag for å ta saken opp til ny politisk behandling. Ettersom Gullestads brev av 
23.09.12 var kjent for Planteknisk utvalg på møtetidspunktet, anser kommunen også dette 
skrivet som vurdert og besvart. Kommunen ser seg med dette ferdig med saken.

Den 29.10.12 skrev Fylkesmannen i Rogaland brev til Eigersund kommune. Fylkesmannen 
viser til sitt vedtak i klagesaken, 22.03.12, der kommunen oppfordres til å vurdere 
nedsettelse av tvangsmulkt etter at rettelse av det ulovlige tiltaket har funnet sted. 
Fylkesmannen viser til at kommunen i brev av 03.05.12 ikke finner grunn til å vurdere 
spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny av eget tiltak. Fylkesmannen 
skriver at brevet fra advokat Årstad, 16.05.12, må forstås som en ny søknad om nedsettelse 
eller frafall av påbeløpt tvangsmulkt. Fylkesmannen viser til brev fra Gullestad 10.07.12 og 
23.09.12, der argumentene for nedsettelse av påløpt tvangsmulkt gjentas. Fylkesmannen 
kan vanskelig se at kommunen kan avvise å behandle denne søknaden, i og med at de 
rettslige forutsetninger er endret i forhold til tidligere avslag i saken. Fylkesmannen viser til at 
bryggeanlegget nå er rettet og at det først er på dette tidspunkt kommunen kan vurdere 
nedsettelse av påbeløpt tvangsmulkt. Dersom kommunen likevel velger å avvise behandling 
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av de fremsatte søknadene, må vedtaket begrunnes ut fra forvaltningslovens regler, og 
Gullestad må gis klagerett, skriver Fylkesmannen. De ber om å bli meddelt hva kommunen 
vil foreta seg i saken.

Den 08.11.12 skrev byggesakssjefen til Fylkesmannen. I brevet skriver han at han ikke har 
funnet grunn til å anse brevene av 10.07.12 og 23.09.12 som søknad om nedsettelse eller 
frafall av påbeløpt tvangsmulkt. Byggesakssjefen viser til at Fylkesmannen i brev av 22.03.12 
ba kommunen vurdere spørsmålet om nedsettelse / bortfall av tvangsmulkt på ny etter at 
tillatelse til brygge ble gitt. Som kjent meddelte byggesakssjefen i skriv av 03.05.12 at man 
ikke så noe grunnlag for dette. Byggesakssjefen skriver videre at de mottatte brevene fra 
advokat Årstad og Gullestad bare er anmodninger om at Planteknisk utvalg vurderer hvorvidt 
det er grunnlag for å ta saken opp på ny. Saken ble forelagt Planteknisk utvalg i møte 
25.09.12 som en referatsak uten at utvalget hadde merknader til byggesakssjefens skriv av 
03.05.12. Eigersund kommunen ser dermed ingen grunn til å viderebehandle saken, da man 
anser den som endelig avgjort. Byggesakssjefen skriver avslutningsvis at en beslutning om 
ikke å ta saken opp på ny etter forvaltningsloven § 35 ikke er et enkeltvedtak. Følgelig er det 
heller ikke klagerett på denne beslutningen.

Den 29.11.12 skrev advokat Årstad brev til Eigersund kommune. I dette brevet søkes det om 
nedsettelse / ettergivelse av ilagt tvangsmulkt. Det presiseres at dette er en ny søknad. Når 
det gjelder faktum, så gjentar advokat Årstad på klientenes vegne at de er kommet uforskyldt 
opp i dette. Det er entreprenør / selger av eiendommen som har gått ut over 
reguleringsplanen og byggelinjegrensene i denne saken, og det er viktig å merke seg at hans 
klienter aldri har tatt til motmele mot at bryggeanlegget måtte reduseres. Han beklager at det 
har gått tid, men dette har sin årsak i en reell uenighet med entreprenør / selger om hvem 
som er ansvarlig for hva. Det har aldri vært klientenes hensikt på noen måte å forsøke å 
tilsnike seg et større areal på bryggeanlegget enn det reguleringsplanen tilsier. Det er et 
viktig utgangspunkt, skriver advokat Årstad.
Advokat Årstad gjør gjeldende at både grunnlaget for å ilegge tvangsmulkt til hans klienter er 
feil, og subsidiært at mulkten som nå har akkumulert seg til et meget betydelig beløp er 
urimelig etter omstendighetene.
Advokat Årstads klienter har hele tiden hatt til hensikt å rette seg etter kommunale vedtak, 
har nå sørget for at bryggeanlegget på eiendommen nå er i tråd med reguleringsplanen.
Dette er ifølge advokaten et nytt moment i saken. Han presiserer at dette ikke er et resultat 
av kravet om tvangsmulkt, men fordi Gullestad gjennom hele prosessen har hatt til hensikt å 
forholde seg til lokale bygningsmyndigheter. Det uheldige for hans klienter er at de ikke 
undersøkte nærmere vedrørende byggelinjer med mer i forbindelse med bryggeanlegget. En 
annen sak er selvsagt at en kjøpers undersøkelsesplikt på et prosjekt som dette ikke strekker 
seg så langt, og de kan ikke kritiseres for dette, skriver advokat Årstad.
Hjemmelen for søknaden oppgis å være plan- og bygningslovens § 32-5, annet ledd tredje 
punktum, hvor det heter: ”Når det ulovlige forholdet er rettet, kan kommunen nedsette eller 
frafalle ilagt tvangsmulkt.”
Advokat Årstad viser til lovforarbeidene til denne bestemmelsen, der det heter: 
”Bestemmelsens andre ledd tredje punktum gir myndighetene en skjønnsmessig adgang til å 
nedsette eller frafalle en allerede påløpt tvangsmulkt for eksempel ut fra en økonomisk 
betraktning hvor prosesskostnadene måles opp mot antatt gevinst. Slikt frafall kan først skje 
etter at retting har funnet sted. Ettergivelse av tvangsmulkt kan i enkelte tilfeller være et 
virkemiddel for å få rettet ulovligheten dersom man underretter om at ettergivelse av 
tvangsmulkt vil bli vurdert når det ulovlige forhold er rettet. Avvises en søknad om hel eller 
delvis ettergivelse av tvangsmulkt, er dette et vedtak som kan påklages etter 
forvaltningsloven § 28.”

Advokat Årstad viser også til en dom i Agder lagmannsrett 31.10.05 som omhandler 2 
forhold. Det som har interesse her, er ifølge advokat Årstad den rettslige prøvingen av 
gyldigheten av et fylkesmannsvedtak om riving av et gjerde med mer. Også her hadde boten 
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akkumulert seg til et betydelig beløp, og retten sier blant annet: ”Eventuell innkreving av hele 
den påløpte dagmulkt vil ramme Berg og Hornum svært hardt, og retten har merket seg at 
advokat Stabell har påpekt at det er mulig å søke om nedsettelse og / eller ettergivelse. I 
tilknytning til dette vil retten bemerke at verken gjerdet eller leveggen hittil kan antas å ha 
vært til vesentlig sjenanse for noen beskyttelsesverdig interesse, jfr. Her kommunens mer 
langsiktige planer for området.” 
Når det gjelder den siste bemerkningen fra lagmannsretten, så gjør advokat Årstad det 
gjeldende at dette bryggeanlegget heller ikke har vært til noen sjenanse for allmennheten, 
eventuelt andre, i dette tilfellet. Strandsonen her er privat og belagt med både naust og 
bryggeanlegg på tilliggende eiendommer, skriver advokat Årstad. 
Advokat Årstad nedlegger slik påstand:

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen ser at Gullestad er kommet uforskyldt opp i denne saken fra begynnelsen 
av. Det er likevel Gullestad som er hjemmelshavere på den aktuelle eiendommen, så det er 
dem kommunen kan rette et krav om tvangsmulkt mot. Dersom tvangsmulkten blir stående, 
må Gullestad vurdere å kreve denne tilbake fra dem de kjøpte eiendommen av.

Som det fremkommer i plan- og bygningsloven § 32-5, har kommunen anledning til å frafalle 
eller redusere en påløpt tvangsmulkt etter at forholdet er rettet. Tvangsmulkten er fastsatt 
med hjemmel i da gjeldende plan- og bygningslov av 1985, men søknaden om frafall eller 
reduksjon av tvangsmulkten skal behandles etter nå gjeldende plan- og bygningslov.

Plan- og bygningsloven § 32-5 gir ikke kommunen en plikt til å frafalle eller redusere påløpt 
tvangsmulkt selv om forholdet er rettet opp. 

Ordningen med tvangsmulkt er et viktig virkemiddel etter plan- og bygningsloven. 
Bestemmelsen tar sikte på å legge et press på tiltakshaver eller den ansvarlige for å få rettet 
opp ulovlige forhold. Formålet med tvangsmulkt er å motivere den ansvarlige til å innrette 
seg i henhold til bestemmelsene i loven. Vedtaket om tvangsmulkt vil alltid være et betinget 
vedtak. Tvangsmulkten avverges dersom man følger pålegget. En konsekvens ved løpende 
dagbøter er at det dersom mulkten løper over lang tid, kan dette føre til at det samlede 
beløpet utad fremstår som urimelig sett i forhold til den ulovligheten som er foretatt. 
Rettspraksis støtter imidlertid opp under hovedregelen at det er tiltakshaver / hjemmelshaver 
som bærer risikoen for at tvangsmulktens størrelse til slutt blir betydelig, og at dette i seg
selv ikke medfører at tvangsmulkten anses som urimelig.

Retten til å få prøvd lovligheten av et vedtak, kan likevel være et relevant moment i 
vurderingen av om sanksjonen står i rimelig forhold til ulovligheten, og bør derfor inngå i en 
helhetsvurdering av rimeligheten av sanksjonen.
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I tillegg til retten til å få prøvd lovligheten av et vedtak, er følgende momenter med i 
helhetsvurderingen:
- tvangsmulktens størrelse, herunder hvor lenge den har løpt.
- årsaken til at pålegget ikke er eller ble oppfylt og i hvilken grad den ansvarlige kan klandres 
for det.
- om den ansvarlige har hatt noen fortjeneste ved ikke å oppfylle pålegget.
- arbeidets omfang og konsekvensene dette har hatt for omgivelsene.
- overtredelsens grovhet.
- hvilke tiltak tiltakshaver kunne gjort for å redusere størrelsen på tvangsmulkten, for 
eksempel ved å søke om utsatt iverksetting etter forvaltningslovens § 42 første ledd andre 
punktum eller om tiltaket enkelt kunne fjernes / flyttes til rettskraftig dom forelå.

Det er en forutsetning at sanksjoner, så som tvangsmulkt, skal stå i rimelig forhold til 
ulovligheten. Dette fremkommer i plan- og bygningsloven § 32-10 første ledd. Dette følger 
også av alminnelige forvaltningsmessige prinsipper. Størrelsen på tvangsmulkten skal være 
tilpasset slik at den gir et effektivt, men rimelig, press til å etterkomme pålegget. Mulkten skal 
være så stor at den eliminerer de fordeler den ansvarlige måtte ha ved å utsette 
gjennomføringen av pålegget. Mulkten kan altså blant annet settes så høyt at det ikke vil 
lønne seg økonomisk for overtrederen å trosse pålegget, men likevel uten å være urimelig.

Lovens ordlyd legger opp til en streng vurdering, og det skal ikke være en kurant sak å få 
nedsatt eller frafalt en ilagt tvangsmulkt. 

Spørsmålet i denne saken blir dermed: Foreligger det vektige grunner for at ilagt 
tvangsmulkt skal nedsettes eller frafalles?

Ut fra en total og samlet vurdering av sakens fakta, finner byggesakssjefen at det anbefales 
at søknaden om reduksjon i / bortfall av ilagt tvangsmulkt ikke innvilges. Begrunnelsen for 
dette er som følger:

1. Dagbøtenes størrelse på kr 150,- per dag er ikke urimelig sett i forhold til den 
ulovligheten som er gjort. Grunnen til at det samlede beløpet er blitt så høyt, er at det 
har gått ca 3,5 år fra dagbøtene begynte å løpe til pålegget ble etterkommet og 
dagbøtene dermed ble stoppet.

2. Dersom dagbøtene skulle stoppes etter et visst antall dager eller når et visst beløp 
ble nådd, ville bygningsmyndighetens mulighet til å få gjennomført pålegget bli 
vesentlig redusert når dette tidspunktet / beløpet var nådd.

Det forhold at det ulovlige tiltaket er fjernet, er et moment som kan tale for reduksjon av 
påløpt tvangsmulkt, men byggesakssjefen finner ikke at dette faktum skal medføre bortfall 
eller reduksjon i tvangsmulkten i denne saken.

Det forhold at tiltakshaver ikke synes å ha hatt noen fortjeneste av at pålegget ikke ble 
etterkommet, er ikke tillagt så stor vekt at konklusjonen skulle bli annerledes.

Det forhold at tiltaket ikke var til stor ulempe for allmennheten eller andre er ikke tillagt så 
stor vekt at konklusjonen skulle bli annerledes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Dersom tvangsmulkten frafalles eller reduseres, medfører det et tilsvarende inntektsbortfall 
for Eigersund kommune. Dette faktum er ikke vektlagt i saken.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra advokat Eddie Årstad på vegne av 
Eldbjørg og Reidar Gullestad om at kommunen skal frafalle eller redusere ilagt tvangsmulkt, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden etterkommes ettersom søknaden 
inneholder følgende vesentlige og nye opplysning som ikke var kjent da det siste vedtaket 
om ileggelse av tvangsmulkt ble fattet: den ulovlig oppførte brygga er nå fjernet. 

Ny tvangsmulkt fastsettes skjønnsmessig til kr.               ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
256995 Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21
259061 Reg bestemmelser Hetlevikbukta.pdf
259064 Reg plan Hetlevikbukta.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 21.12.2007
Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland

Dagmulkt. Ulovlig oppført brygge gnr. 7 bnr. 148

2 I 08.01.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ad eiendommen gnr. 7 bnr. 148

3 I 29.02.2008
Advokatirmaet Årstad 
ans

Ang. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

5 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst-Sæther
VS: Vedrørende rivningspålegg ulovlig utført 
byggearbeid gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar

6 I 01.04.2008 Adv. Kjell Holst Sæther Advokatutredning - internt notat

4 U 02.04.2008

Advokatfirma Haukland 
a/s v/Bjørn Haukland; 
Advokatirmaet Årstad 
ans

Utsettelse inndrivelse av dagmulkt - gnr. 7 bnr. 
148

7 U 03.04.2008 Reidar Gullestad Vedr. tvangmulkt gbnr. 7/148

8 I 31.03.2009
Netteland, Bjelland & 
Helgevold 

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt
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Stavangeradvokatene 
Forsell

9 U 22.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Vedr. klagesak - gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
Dagmulkt

10 I 27.04.2009

Netteland, Bjelland & 
Helgevold 
Stavangeradvokatene 
Forsell

Angående klagesak gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
dagmulkt

11 I 06.10.2009 Baard Utvik
Vedr. rivning av brygger på gnr. 7 bnr. 679 og 
148 - Hatlevikbukta

12 I 08.02.2010
Advokatfirma Smedsvig 
Heitmann

Erstatningskrav mot Eigersund kommune vedr. 
byggesak på gnr. 7 bnr. 148 og 679

13 I 03.03.2010 Adv. Kjell Holst Sæther
Erstatningskrav mot Eigersund kommune - Krav 
fra Svein Jørgen Jørgensen og Ivar Magnus 
Osmundsen

14 U 05.03.2010 Gjensidige forsikring Erstatningskrav mot Eigersund kommune

15 I 11.03.2010 Gjensidige forsikring
Vedr. erstatningskrav mot Eigersund kommune -
ulovlig oppførte brygger gnr. 7 bnr. 148

16 I 05.05.2010 Advokat K. Holst Sæther
Anmodning om saksopplysninger på vegne av 
Eigersund kommune - ulovlig byggearbeid på 
gnr. 7 bnr. 148 og 679

17 I 25.06.2010 Adv.Kjell Holst Sæther Notat vedr.  erstatningskrav Eigerøy

18 I 09.09.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. sak om erstatningskrav - byggesak på gnr. 
7 bnr. 148 og 679

19 U 10.11.2010 Reidar Gullestad
Vedrørende pålegg om fjerning av ulovlig 
oppførte brygger - gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

20 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. pålegg om fjerning ulovlig oppført brygge -
gnr. 7 bnr. 148

21 U 15.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedrørende pålegg om fjerning av brygge - gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

22 I 21.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Vedr. fjerning av brygge - gnr. 7 bnr. 148, 
Ytstebrødveien 21

23 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Angående fjerning av brygge gnr 7 bnr 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

24 I 11.02.2011
Advokatfirmaet Årstad 
ANS

Ad fjerning av brygge gnr. 7 bnr. 148 -
Ytstebrødveien 21

25 I 16.02.2011 Reidar Gullestad Opphør dagbøter gnr.7 bnr.148

26 I 07.03.2011 Kontor og Boliggulv A/S
Rivningspålegg brygger gnr.7 bnr.148 Reidar 
Gullestad - informasjon om utførte endringer

31 I 24.03.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

Faktura - dagmulktkrav

28 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak M-005/11
29 X 29.03.2011 Miljøutvalgets vedtak 47/04
30 X 30.03.2011 Situasjonskart

32 U 26.04.2011
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Naust gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21

33 I 04.05.2011
Advokatfirma Årstad 
ANS

AD vedtak i sak M-074/11 - oversendelse av 
klage vedr. naust gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 
21

35 U 21.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Brygge - gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
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Ytstebrødveien 21

37 I 29.06.2011 Arnntzen de Besche
Bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679 -
kopi av brev til advokatene Tengs Pedersen m.fl.

36 I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan - og 
bygningsloven, gnr.7 bnr.148

43 U 22.08.2011 Reidar Gullestad SV: dagbøter gnr.7 bnr.148
38 I 24.08.2011 Advokatene Årstad Klage på brygge gnr. 7 bnr. 148
39 I 31.08.2011 Kontor og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

44 I 31.08.2011 DnB NOR
Sperret beløp vedr. dagbøter for brygger gnr. 7 
bnr. 148

42 I 31.08.2011 Kontor Og Boliggulv AS Vedr. brygger gnr.7 bnr.148

40 I 15.09.2011 Advokat K. Holst Sæther
Pålegg om fjerning av brygge og dagmulkt -
bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 bnr. 148 og 679

41 I 21.10.2011 Advokat K. Holst Sæther
Tvangsmulkt - bryggene i Hatlevikbukta gnr. 7 
bnr. 148 og 679

45 U 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av opplysninger - brygge gnr. 7 
bnr. 148, Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

46 I 22.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 
148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21

47 U 03.05.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Vedrørende dagmulkt - Brygge gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

48 I 09.05.2012 Adv.Kjell Holst Sæther Tvangsmult gnr. 7 bnr. 148, Ytstebrødveien 21

49 I 16.05.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

50 U 29.06.2012
Advokatfirma Årstad 
ANS

Vedrørende dagmulkt gnr. 7 bnr. 148

51 I 03.07.2012 Advokatene Årstad ANS Vedr. dagmulkt gnr. 7 bnr 148

52 I 10.07.2012 Reidar Gullestad
Påklage av vedtak om inndrivelse av dagbøter 
gnr. 7 bnr. 148

53 I 23.09.2012 Reidar Gullestad
Brygger  gnr. 7 bnr. 148 Gullestad - påklaging av 
vedtak om inndrivelse av dagbøter

54 U 04.10.2012
Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Referatsak - planteknisk utvalgs møte 28.09.12 -
Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

55 I 29.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende ubehandlet klage - søknad om 
nedsettelse eller frafall av tvangsmulkt

56 U 08.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende tvangsmulkt - gnr. 7 bnr. 148 -
Eldbjørg og Reidar Gullestad, Ytstebrødveien 21

57 I 29.11.2012 Advokatene Årstad ANS
Ang. tvangsmulkt gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og 
Reidar Gullestad, Ydstebrødveien 21

62 U 07.02.2013
Advokatirmaet Årstad 
ans

Oversendelse av politisk vedtak - Brygge gnr. 7 
bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21. Søknad om bortfall av eller 
reduksjon i påløpt tvangsmulkt.

63 I 14.02.2013
Advokatfirma Bull Årstad 
ANS

Ang. vedtak i sak PTU-013/13

Parter i saken:
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Advokatirma Bull 
Årstad ANS

Postboks 8  Sentrum 4001 STAVANGER

Arntzen de Beche 
Advokatfirma

Postboks 660 4003 STAVANGER

Reidar og Eldbjørg 
Gullestad

Kapellanveien 34 4325 SANDNES
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12/32406

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
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Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
073/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf 
Egeland, Hovland. Søknad om endring av tillatelse.
  

Sammendrag:
I 2010 gav Miljøutvalget dispensasjon og tillatelse til tiltak for riving av eksisterende bygning 
og rammetillatelse for oppføring av en ny fritidsbolig. Byggesakssjefen gav igangsettings-
tillatelse den 30.09.10. Den 05.03.12 søkte Lagård bygg AS om endring av gitt tillatelse. Det 
kom inn merknader fra naboer på gnr. 8, bnr. 157. 

Grunnmuren er allerede oppført slik den nye søknaden viser. Også terrassen er bygget slik 
den nye søknaden viser.

Det anbefales at søknaden i hovedsak imøtekommes, med unntak av at terrassen ikke kan 
være mer enn 4,0 m bred, noe som medfører at deler av den allerede oppførte terrassen må 
fjernes, samt at et vindu i underetasjen må fjernes. Det anbefales videre at det 
forhåndsvarsles at det vurderes ilagt overtredelsesgebyr til ansvarlig søker og ansvarlig 
utførende for grunnarbeider ettersom byggearbeidene er utført i strid med gitte tillatelser.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om endring av gitt tillatelse til tiltak fra Lagård 
bygg AS på vegne av Toralf Egeland, datert den 05.03.12, med seinere innleverte justerte 
tegninger datert den 07.02.13 samt nabomerknader, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at søknaden godkjennes som omsøkt bortsett fra at:

 Terrassen kan kun ha en bredde på 4,0 m målt fra sørveggen av hovedetasjen i 
fritidsboligen. Dette medfører at den delen av terrassen som er bygget ut over dette, 
må fjernes innen 3 måneder etter at endelig vedtak i denne saken foreligger. 

 Trekantvinduet i mønet på hagestua utgår. 

Det forhåndsvarsles at ansvarlig søker, Lagård bygg AS, og ansvarlig utførende for 
betongarbeidene, Espeland Forskaling AS, vurderes ilagt et overtredelsesgebyr på kr 
25.000,- hver for at det er oppført en grunnmur og terrasse som avviker sterkt fra godkjente 
tegninger. Byggesakssjefen pålegges å sende forhåndsvarsel om dette til de nevnte 
virksomhetene. Byggesakssjefen gis fullmakt til å ilegge overtredelsesgebyr etter at fristen 
for å komme med merknader til forhåndsvarselet er ute.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 29-1 og 32, jf. 
forskrift om byggesak § 16.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet en søknad om dispensasjon i møte 18.08.09:

M-132/09 Vedtak:

Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at 
det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende fritidsboligens størrelse.

Dette med følgende begrunnelse:
 Eksisterende fritidsbolig er, i følge opplysninger i søknad, i dårlig stand og vedlikehold 

er nødvendig.
 Eksisterende fritidsbolig er liten, og en utvidelse av fritidsboligen vil kunne gi den et 

mer tidsmessig preg, med tanke på størrelse og utseende.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse.
3. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Søknaden oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune for 
uttalelse, før endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens innstilling med punkt 1, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Stapnes forslag til at punkt 2 strykes vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 2 (AP+Kjell Vidar Nygård,H+V).

Miljøutvalget behandlet en rammesøknad i møte 29.03.10 og fattet følgende vedtak:

M-031/10 Vedtak:

Miljøutvalget finner, jfr. Pbl. § 7 (gammel pbl.), at det foreligger en overvekt av særlige 
grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan vedrørende 
fritidsboligens størrelse.

Dette med følgende begrunnelse:
 Eksisterende fritidsbolig er, i følge opplysninger i søknad, i dårlig stand og 

vedlikehold er nødvendig.
 Eksisterende fritidsbolig er liten, og en utvidelse av fritidsboligen vil kunne gi 

den et mer tidsmessig preg, med tanke på størrelse og utseende.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse.
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3. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 
ferdigattest er gitt, jfr. Pbl. § 99.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP + Kjell 
Vidar Nygård, H).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved brev av den 01.04.10 trakk Petter E. Seglem seg som ansvarlig søker på tiltaket.

Den 07.06.10 søkte Toralf Egeland om endring av gitt tillatelse. Endringen gjaldt endring av 
utformingen av inngang på fasade nord.

I delegert sak 295/10, den 06.08.10, godkjente byggesakssjefen endringen. Søker ble gjort 
oppmerksom på at det ikke var søkt om igangsettingstillatelse og at det ikke var søkt om ny 
ansvarlig søker til erstatning for den som hadde trukket seg.

Etter at Lagård bygg AS hadde søkt om igangsettingstillatelse den 09.08.10, fattet 
byggesakssjefen i delegert sak 386/10 den 30.09.10 vedtak om å gi igangsettingstillatelse for 
tiltaket.

I brev av den 30.09.10 fra byggesakssjefen til Toralf Egeland gjorde byggesakssjefen 
oppmerksom på at den muren som var med i igangsettingssøknaden synes å være plassert 
på et område som på reguleringsplanen for Raustø – Hovlandsstronde – Fuglodden er 
regulert til offentlige trafikkområder – kjøreveg. Man er derfor avhengig av dispensasjon fra 
formålet i reguleringsplanen. Det presiseres at arbeid på muren langs vei på gnr. 8, bnr. 
13,19, ikke kan igangsettes. 

Den 15.09.11 sendte nabo Stein Torjusen e-post til byggesakssjefen der han skriver at han 
tidligere har godkjent at det bygges på nabotomten. Han skriver videre at byggeperiodene 
har dratt noe ut, og dette har ført til at veiretten over naboens tomt har vært noe uryddig. De 
ser at det bygges en terrasse mot deres tomt. De har fått en stor betongmur mot seg. Det 
viser seg at naboen ønsker å ha terrasse over fjellhøyden. Dette virker noe merkelig for dem, 
da de ikke har sett søknad om dette. Det vil få konsekvenser for eventuelle gjerder med mer. 
Han ønsker å ha et godt naboskap, men han mener at denne store terrassen ikke er med på 
tegningene. Han ønsker å komme i dialog og hvis søknad om dette er godkjent, ønsker han
å se disse tegningene. 

Ved brev av den 24.10.11 innkalte byggesakssjefen Lagård bygg AS, tiltakshaver, samt nabo 
Stein Torjusen til befaring. Befaringen ble gjennomført den 29.11.11. Til stede på befaringen 
var Sissel og Toralf Egeland, Roger Lagård i Lagård bygg AS (ansvarlig søker), Erik 
Torjusen og Stein Torjusen, samt saksbehandlere fra seksjon byggesak. Foranledningen for 
befaringen var henvendelsen fra Stein Torjusen, der det kom fram at tiltaket ikke var oppført 
som vist på godkjente tegninger. Befaringen viste at det som var oppført ikke var i samsvar 
med godkjente tegninger, deriblant tilbygg mot nord og tilbygg / platting / overbygg mot sør. 
Disse arbeidene er således ulovlig utført. Ansvarlig søker opplyste at det ikke var blitt utført 
arbeider etter at de ble varslet om befaringen. Det ble videre opplyst at det ikke ville bli utført 
ytterligere arbeider før det forelå godkjente reviderte tegninger. Av den grunn anså man det 
ikke nødvendig på det tidspunktet å fatte vedtak om pålegg om stans og retting. Det ble bedt 
om at det ble sendt inn søknad om endringstillatelse snarest, og seinest innen den 31.12.11. 
Dersom det ikke var innsendt slik søknad innen fristen, ville man forfølge saken på vanlig 
måte etter plan- og bygningsloven kap. 32. Byggesakssjefen opplyste at ansvarlig søker og 
ansvarlig utførende for betongarbeidene ville bli innkalt til tilsyn i anledning saken på et 
seinere tidspunkt.
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Den 20.12.11 søkte Lagård bygg AS om forlenget søknadsfrist til den 31.01.12 for 
innsending av endringssøknaden. Byggesakssjefen innvilget den nye søknadsfristen. 

Den 17.02.12 skrev Stein Torjusen til byggesakssjefen i forbindelse med nytt nabovarsel fra 
Lagård bygg AS. Torjusen samtykker ikke i de endringene som fremkommer i søknaden. 
Torjusen skriver at etter befaringen kom det fram at godkjente tegninger ikke var fulgt. Det
gjelder blant annet den store terrassen, med boder under. Denne terrassen virker sjenerende 
for Torjusen. Fra denne terrassen vil det være innsikt til store deler av deres uteområde. Det 
vil også være god innsikt inn i deres hytte. Det er ifølge Torjusen ikke pent når man bryter et 
fjell. Torjusen skriver videre at terrassen / bodene blir veldig dominerende. Det er opplyst at 
det skal settes opp glassgjerder rundt bygget. Dette blir ifølge Torjusen et helt nytt element i 
det maritime miljøet. Han viser til at det ligger en gammel bygning / sjøbu tilhørende Dalane 
folkemuseum like ved byggeplassen. Torjusen ønsker å forholde seg til de godkjente 
tegningene. Der fremkom det at det ville bli en terrasse lenger bak, med trapper ned til 
terrenget. Denne løsningen passer bedre inn i det miljøet huset skal stå i, ifølge Torjusen. 
Han mener at arkitekten tok hensyn til dette i de godkjente tegningene. Torjusen skriver 
videre at han tok opp at de ønsket en dialog angående hvor langt denne terrassen skulle 
komme utover terrenget. Dette var byggherren enig i. Torjusen skriver at dette møtet ikke er 
avholdt. Han forstår at de som var med å sette opp det ulovlige bygget har trukket seg ut av 
byggeprosessen. Torjusen ser det som er sett opp som en ulovlig oppsatt terrasse / bod. De 
ønsker at de godkjente tegningene skal opprettholdes. Ved å trekke terrassen lenger bak, 
som tidligere byggetegninger viser, vil fjellet komme bedre fram, og det hele vil virke mer 
naturlig. De to nye tegningene som viser plan, samt fronten ut mot havet, videre at hele 
huset økes, skriver Torjusen. Det ser for ham også ut for at huset forlenges noe. Torjusen 
avslutter med at det ikke kan være slik at man bare bygger for så å søke om det man har satt 
opp. 

Den 05.03.12 sendte Lagård bygg AS inn søknad om endring av gitt tillatelse. Søknaden var 
vedlagt nye nabovarsler og nye tegninger av underetasjen og fasade mot sjøen. Vedlagt 
søknaden har søker kommentert naboprotestene. Lagård skriver at endringene det søkes 
om nå dessverre allerede er utført av tiltakshaver selv. De mener at utvidelsen av terrassen
ikke vil ha noen negativ innvirkning i forhold til godkjente terrasser. Omsøkt eiendom ligger 
høyere i terrenget enn naboeiendommen, så det vil uansett være innsyn fra naboen. Når det 
gjelder bodene under terrassen, så passer det ifølge Lagård fint inn i terrenget å bygge 
boder under terrassen, istedenfor å fylle masse under terrassen. Lagård skriver også at 
naboen synes at hele hytta er forlenget noe på de nye tegningene, men det stemmer ikke. 
Selve hytta er den samme som på opprinnelige tegninger, men terrassene og bodene er 
tegnet slik som de er bygget. 

Den 14.03.12 ba byggesakssjefen om ytterligere opplysninger. Ytterligere opplysninger ble 
innsendt den 17.04.12. 

Den 01.10.12 skrev Erik Torjusen brev til kommunen. Brevet har overskriften ”Klage på 
saksgang i saksnr. 08/3993.”, men er ikke en klage på et vedtak. Erik Torjusen er deleier av 
naboeiendommen. Han konstaterer at han er utestengt fra informasjon om saksgang, 
møtereferater, nabovarsel etc. Han skriver at her må det ha skjedd en glipp, og han ber om 
at han for framtiden blir varslet – samt at han kanskje også får tilsendt relevante sakspapirer, 
nabovarsler med videre som allerede eksisterer.

Saksbehandlers vurderinger:
De tegningene som ble godkjent den 23.03.10 viser en fritidsbolig som etter byggesaks-
sjefens vurdering har et akseptabelt utseende og omfang. Det samme gjelder for tilliggende 
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terrasse. De nye tegningene som ble vedlagt søknaden fra mars 2012 viser til dels et ganske 
annet tiltak enn det som ble godkjent i 2010. Blant de endringene som er observert er:

1. De tegningene som ble godkjent i 2010 viste en kjellerstue som var 4,0 m lang og 
4,0 m bred. På den nye tegningen vises en hagestue som er 5,0 m lang og 4,0 m 
bred. Likevel skriver Lagård i sine merknader til naboprotesten: ”Eier av 
naboeiendommen skriver videre at det synes som om hele hytten forlenges noe på 
de nye tegningene, men det stemmer ikke. Selve hytten er den samme som på 
opprinnelige tegninger, men terrassene / bodene er tegnet slik som de er bygd.”

2. Det er kommet med et trekantvindu i mønet i hagestuen i underetasjen.
3. Arealet i underetasjen er betydelig øket.
4. Fasadetegningen mot øst som ble godkjent i 2010 viste en ca. 4 m bred terrasse i 

fronten og der terrassen ser ut for å gå mot terrenget. Også den tegningen som var 
vedlagt søknaden fra 2012 viser en terrasse sør for bygget som er 4,0 m bred i 
fronten. Den terrassen som er bygget, er om lag 6,0 m bred i fronten.

Etter at saksbehandler påpekte disse feilene overfor ansvarlig søker, ble det sendt inn ny 
fasadetegning mot øst. Den nye tegningen viser en terrasse / mur som er 6,0 m lang.

Det at terrassen som er bygget, og som nå er søkt tillatelse til, er 6,0 m bred i fronten mot 
øst, mens den godkjente terrassen var 4,0 m bred, medfører at terrassen kommer mye 
lenger ut på ”pynten” og blir dermed betydelig mer eksponert mot Torjusen sin fritidseiendom
enn det den godkjente terrassen ville blitt. Dersom Planteknisk utvalg godkjenner denne 
utvidelsen av terrassen, anbefales det at sørfasaden på terrassen må forblendes med 
naturstein.

Når det gjelder merknadene fra Erik Torjusen, så er han nå skrevet inn som part i saken. 
Han vil derfor motta skriv som gjelder denne saken og som blir sendt ut fra kommunen.
Byggesakssjefen legger til grunn at ettersom Erik Torjusen er kjent med at det er sendt inn 
”klage” fra hans eiendom i forbindelse med den siste endringssøknaden, er han også kjent 
med den siste endringssøknaden. 

Byggesakssjefen har forståelse for de protestene som kommer fra Torjusen. Et vedtak om å 
kreve at 2,0 m av terrassen må fjerne, vil delvis imøtekomme naboenes merknader.

Størrelsen på terrassen.
Som nevnt ovenfor, er den terrassen som ble godkjent i 2010, 4,0 m bred målt fra sørveggen 
på 1. etasje av fritidsboligen. Som vedlagte fotografier viser, er den terrassen som er bygget, 
med 6,0 m bredde, et meget dominerende element. I plan- og bygningsloven § 29-1 står det 
følgende om utforming av tiltak:
”Ethvert tiltak etter kapitel 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.”

Etter byggesakssjefens syn er den terrassen som er bygget i strid med denne 
bestemmelsen, slik at det anbefales at det fattes vedtak om at den delen av terrassen som er 
bredere enn 4,0 m målt fra sørveggen på hovedetasjen på fritidsboligen må fjernes innen 3 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.

Under terrassen er det planlagt boder. Med den betydelige utvidelsen av underetasjen som 
nå er bygget / omsøkt, burde det være rikelig med bodplass i fritidsboligen, selv om 
terrassen og boden under den blir redusert noe i forhold til det som er bygget / omsøkt.

Overtredelsesgebyr. 
Plan- og bygningsloven § 32-8 og forskrift om byggesak § 16 gir bygningsmyndigheten 
anledning til å ilegge aktører i en byggesak overtredelsesgebyr blant annet dersom de 
forsettelig eller uaktsomt utfører eller lar utføre et tiltak i strid med vilkårene i en tillatelse. 
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Øvre grense for slike overtredelsesgebyr er som følger i slike tilfeller, jf. forskrift om 
byggesak, § 16-1 første ledd bokstav c:

Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for 
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 

2. inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, plan og regler for 
plassering mv. samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 
som ikke er mindre 

3. inntil kr 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre 
til personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved 
vesentlige avvik fra plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. 

De utførte arbeidene er så mye i strid med gitt tillatelse at byggesakssjefen anbefaler at 
ansvarlig søker og ansvarlig utførende for betongarbeidene bør ilegges et over-
tredelsesgebyr på kr. 25.000,- hver, men først må det sendes forhåndsvarsel til de aktuelle 
virksomhetene og de skal gis anledning til å uttale seg før et vedtak om overtredelsesgebyr 
kan fattes.

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 endring av gitt tillatelse til tiltak fra Lagård 
bygg AS på vegne av Toralf Egeland, datert den 05.03.12, med seinere innleverte justerte 
tegninger fra den 07.02.13 samt nabomerknader, og har etter en samlet vurdering kommet til 
at søknaden godkjennes som omsøkt. Fasaden mot sør på terrassen må forblendes med 
naturstein.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
132336 SKMBT_C45110080609070.pdf
218759 Søknad endring gnr. 8 bnr. 121.pdf
218760 Tegninger gnr. 8 bnr. 121.pdf
191512 Vedrørende bygging på gnr. 8 bnr. 121
215709 Meknader til byggesak Nabovarsel av 31.1.12.doc
215708 Vedlegg Bilder byggesak.doc
247693 Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - klage på saksgang

202380
Referat befaring - Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf Egeland, 
Hovland

273023 Fuglodden tegninger februar 2013.pdf
273006 Fuglodden Omsøkt og tidligere godkjent underetasje.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2008 Petter E Seglem
Søknad om rammetillatelse påbygg/ombygg 
fritidsbolig - gnr. 8 bnr. 121

2 U 12.11.2008 Petter E Seglem
Foreløpig svar - Påbygg/ombygging fritidsbolig 
gnr. 8 bnr. 121

3 I 22.11.2008 Petter E.Seglem
Søknad om dispensasjon - Påbygg hytte - gnr. 8 
bnr. 121

6 I 15.06.2009 Toralf Egeland Vedr. fritidsbolig, gnr. 8 bnr. 121

5 U 07.08.2009
Toralf Egeland; 
Petter E. Seglem

Varsel/informasjon om befaring

7 U 27.08.2009

Fylkesmannen i 
Rogland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Ber om uttalelse - Søknad om 
påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121, 
Hovland

8 I 11.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om tilbygg til hytte på gnr. 8 
bnr. 121 Hovland

9 I 16.12.2009 Toralf Egeland Oversendelse av skriv fra fylkesmannen

12 X 23.03.2010
Godkjente tegninger og situasjonskart gnr. 8 bnr. 
121 - godkjent i miljøutvalget 23.03.10, sak nr. 
031/10

11 U 29.03.2010 Petter E Seglem
Oversendelse av vedtak - Påbygg/ombygging 
fritidsbolig, gnr. 8 bnr. 121

13 I 01.04.2010 Petter E Seglem
Opphør av ansvarsrett - påbygg/ombygging 
fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121, Hovland

14 I 07.06.2010 Toralf Egeland
Søknad om endring av tillatelse -
påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121, 
Hovland

15 U 02.08.2010 Toralf Egeland
Vedrørende søknad om endring av tillatelse -
Påbygg/ombygging fritidsbolig

17 X 06.08.2010 Godkjente reviderte tegninger
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16 U 06.08.2010 Toralf Egeland
Toralf Egeland - Søknad om endring av tillatelse 
ifm. ombygging av fritidsbolig - Gnr. 8, bnr. 121

18 I 09.08.2010 Lagård Bygg as
Søknad om igangsettingstillatelse -
Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 -
Toralf Egeland, Hovland

20 U 30.09.2010 Toralf Egeland
Vedrørende søknad om oppføring av mur - Gnr. 
8, bnr. 13, 19

19 U 30.09.2010 Lagård Bygg A/S
Igangsettingstillatelse - Påbygg/ombygging av 
fritidsbolig

21 I 15.09.2011 Stein Torjusen Vedrørende bygging på gnr. 8 bnr. 121
22 X 18.10.2011 Besiktigelse 18.10.11

23 U 24.10.2011 Lagård Bygg A/S
Innkalling til befaring - Påbygg/ombygging 
fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf Egeland, 
Hovland

24 U 29.11.2011 Lagård Bygg A/S
Referat befaring - Påbygg/ombygging fritidsbolig 
gnr. 8 bnr. 121 - Toralf Egeland, Hovland

25 X 29.11.2011
Bilder befaring 29.11.11  fritidsbolig gnr. 8 bnr. 
121 - Toralf Egeland, Hovland

26 I 20.12.2011 Lagård Bygg AS
Utsettelse på søknad om endringstilatelse  på 
gnr 8 bnr 121 - endring av ansvarlig søker

27 U 31.01.2012 Lagård Bygg A/S
Utsettelse på søknad om endringstilatelse  på 
gnr 8 bnr 121 - Toralf Egeland.

28 I 31.01.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Utsettelse på søknad om endringstilatelse  på 
gnr 8 bnr 121 - Toralf Egeland.

29 I 17.02.2012 Stein Torjusen
Nabomerknad til påbygg/ombygging av 
fritidsbolig gnr 8 brn 121-Toralf Egeland, Hovland

30 I 06.03.2012 Larsen & Bjørkeland AS Søknad om endring av tillatelse, gnr. 8 bnr. 121

31 U 27.03.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Trenger ytterligere opplysninger - Søknad om 
endring av tillatelse, gnr. 8 bnr. 121

32 I 17.04.2012 Larsen & Bjørkeland AS Søknad om endring av tillatelse, gnr. 8 bnr. 121

33 I 01.10.2012 Erik Torjusen
Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 -
klage på saksgang

36 I 05.03.2013 Toralf Egeland Tegninger
35 I 06.03.2013 Larsen & Bjørkeland AS Opplysninger om ytre rammer gnr. 8 bnr. 121

Parter i saken:
            

Erik Torjusen Calle San Miguel 5
SØK Lagård Bygg A/S Skrivarsfjellet 15 4370 EGERSUND
SØK Petter E. Seglem Basthaugveien 10 4370 EGERSUND
P Stein Torjusen Ragveien 14 4042 HAFRSFJORD
TIL Toralf Egeland Fugloddveien 15 4370 EGERSUND































________________________________________________________________ 

Fra:  Christian Fagerland Johannesen 

Sendt: 15.09.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 'Jarle Valle' 
Emne: VS: Vedrørende bygging på Gnr/Bnr 8/121 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Stein Torjusen [mailto:stein.torjusen@lyse.net] 
Sendt: 15. september 2011 13:00
Til: christian.fagerland.johannesen@eigersund.kommune.no
Emne: Vedrørende bygging på Gnr/Bnr 8/121

Viser til min henvendelse pr tlf. vedrøredne spørsmål om utbygging av terrasse på gnr og Bnr. 8 / 
121.

Undertegnede har nabotomtene Gnr / Bnr 8/157. Vi har tidligere underskrevet og godkjent at det 
bygges på nabotomten. Byggeperiodene har dratt noe ut og dette har medført at veiretten over 
naboens tomt har vært noe uryddig.

Vi ser nå at det bygges en terrasse som kommer meget høyt i terrenget mot vår tomt. Fjellet som 
det er sprengt har fått en stor mur i betong mot oss. Det viser seg videre at naboen ønsker å ha 
terrasse over fjellhøyden. For oss virker dette noe merkelig da vi ikke har sett søknad om dette. 
Dette vil få konsekvenser for eventuelle gjerder med mer.

Underrtegnede ønsker å ha et god naboskap, men mener at tegningene ikke har denne store 
terrassen inntegnet i søknaden. Ønsker å komme i dialog og hvis søknad om dette er godkjent 
ønsker vi å se disse tegningene. Dette hvis mulig.

Andre har tatt kontakt med oss og fortalt at bygget også bør sees fra sjøen. Dette for at det er et 
vakkert maritimt miljø. Har vel ikke så mye vi kan påvirke her , men nevner det.



Ønsker med dette å få avklart om søknaden / bygget og tegningene stemmer. Ønsker å komme i 
dialog med nabo vedrørende hvordan det skal se ut ved avsluttet oppføring. Den nye terasse har 
stor innsikt til vår eiendom. Dette tror jeg ikke er gundstig for noene av partene sett på lang sikt.

Vennlig hilsen

Stein Torjusen (97195956)

Gnr/Brn 8/157



Meknader til byggesak / nabovasel

Oppsetting av hus på Gnr. 8  Bnr. 121

Vi mottok nabovarsel 4. februar.  
Undertegnede har pr telefon ikke samtykket til de endringer som fremkommer av ny varsling.

Snakket med Lagård tlf. 41410808.

Undertegnede har flere merknader til det siste varsel.

Merknader fra Gnr. 8 Bnr. 157

Etter befaring kom det fram at de godkjente byggetegninger ikke var fulgt. Et av punktene 
våre her var den store terrassen, med boder under. Vi viste til at dette ikke var godkjent av 
kommunene. Viser her til situasjonskart godkjent, sak nr 031/10 samt plantegninger.

Denne terrassen slik den fremstår nå virker på oss sjenerende. Fra dette platået vil det være 
innsikt til store deler av vårt uteområde. En vil også ha god innsikt inn i vår hytte /hus. Dette 
vist til ved befaring etter vår klage.
Det er heller ikke pent når en bryter et fjell med de hensyn en har til at det skal se pent ut. 
Viser til bilder lagt ved i brevet. 

Terrassen/bodene blir veldig dominerende. Det er opplyst at det skal settes opp glassgjerder 
rundt bygget. Dette blir et helt nytt element i det maritime miljø. Viser til at det ligger en 
gammel bygning /sjøbu tilhørende Dalande Folkemuseum like ved byggeprosjektet.   

Vi ønsker i utgangspunktet å forholde oss til de godkjente tegningene. Her fremkom det at det 
ville bli en terrasse lenger bak med trapper som tok seg ned i terrenget. Disse skissene passer 
bedre inn i det miljøet huset skal stå i. Vi mener at arkitekten tok hensyn til dette i de 
godkjente tegningene. 

Vi tok også opp at vi ønsket en dialog vedrørende hvor langt denne terrassen skulle komme 
utover fast terreng. Dette var egentlig ansvarlig byggherre enig i. Dette møte har ikke ennå 
forekommet. Forstår nå at de som var med å satte det ulovlige bygget har trukket seg ut av 
byggeprosessen.

Vi ser på det som er satt opp i dag som en ulovlig oppsatt terrasse / bod. Vi ønsker at de 
opprinnelige godkjente tegningene opprettholdes. Ved å trekke terrassen lenger bak som 
tidligere godkjente byggetegninger viser, vil fjellet komme bedre frem og det hele virke mer 
naturlig.

Ut i fra de to nye tegningene, som viser et plan samt fronten ut mot havet, viser at hele huset 
økes. Det kan for oss se ut som om huset forlenges noe.



Det kan vel ikke være slik at en bare bygger for så å søke på det en har satt opp. Ønskelig var 
at vi fikk se alle tegningene. 

Det vil bli lagt ved bilder til saken.

Vennlig hilsen

Stein Torjusen

97195956



Vedlegg

Bilder tatt ved stans av byggeprosessen.

Utbygg ulovlig oppsatt. Skulle ha vært oppsatt lenger bak og inn mot venstre. Hadde lagt seg 
bedre inn i terreng.

Fra terrasse vil en ha innsyn inn i hytten.

Sett fra sjøen



Fra bryggeområde sett mot nabo.

Fra sjøen



Sett fra vår brygge.

Fra sjøen





EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Lagård Bygg A/S

Skrivarsfjellet 15
4370 EGERSUND

Vår ref.: 11/31739 / 08/3993 / GBR-8/121, FA-L42 Dato: 29.11.2011

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Referat befaring - Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf 
Egeland, Hovland

Det ble den 29.11.11 avholdt befaring på eiendommen gnr. 8 bnr. 121 i anledning oppføring
av fritidsbolig.

Tilstede var:
Toralf Egeland Tiltakshaver
Sissel Egeland Tiltakshaver
Roger Lagård Lagård Bygg AS/ Ansvarlig søker
Erik Torjusen Nabo
Stein Torjusen Nabo
Magne Eikanger Eigersund kommune
Tom Grøsfjell Eigersund kommune

Befaringen ble foranlediget av henvendelse fra Stein Torjusen datert 15.09.11 hvor det ble 
anført at tiltaket ikke blir oppført som vist på godkjente tegninger.

Under befaringen ble det påvist at tiltaket avviker fra godkjente tegninger på flere områder, 
herunder tilbygg mot nord og tilbygg/platting/overbygg mot sør. Dette arbeidet er således 
ulovlig utført.

Ansvarlig søker opplyste at det ikke er utført arbeid på eiendommen etter at det ble varslet 
om befaring i skriv av 24.10.11. Det ble videre opplyst at det ikke vil bli utført ytterligere 
arbeid på tiltaket før det foreligger godkjente reviderte tegninger.
På slik bakgrunn ser en det ikke som nødvendig på det nåværende tidspunkt å fatte vedtak 
om pålegg om stans og retting i medhold av plan- og bygningslovens § 32-3.

En ber om at det innsendes søknad om endringstillatelse snarest og senest innen 31.12.11.
Dersom det ikke er innsendt slik søknad innen fristen, vil en forfølge saken på vanlig måte 
etter plan- og bygningslovens kapittel 32.

Byggesakssjefen opplyser at ansvarlig søker og ansvarlig utførende for betongarbeider vil bli 
innkalt til tilsyn i anledning saken på et senere tidspunkt.
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Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Stein Torjusen Ragveien 14 4042 HAFRSFJORD
Toralf Egeland Fugloddveien 15 4370 EGERSUND









Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2013
Arkiv: :GBR-13/560, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1309
Journalpostløpenr.:
13/6234

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
074/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg, 
samt søknad om fasadeendring, gnr. 13 bnr. 560 - Cecilie 
Waland Abelsen og Aleksander Gimsøy Abelsen, 
Rundevollsveien 41, Egersund
  

Sammendrag:
Det er søkt om tillatelse og dispensasjon for oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende 
bolig. Det er også søkt om fasadeendring. Boligen har i dag et bebygd areal på 118m2. 
Omsøkt tiltak har et bebygd areal på 40m2. Bebygd areal vil dermed samlet være på 158m2 
etter byggingen. Boligen har et nåværende bruksareal på 154m2. Det omsøkte 
tilbygget/påbygget har et bruksareal på 130m2, slik at samlet bruksareal etter byggingen vil 
være på 284m2. En lekehytte i tomtens sørøstre hjørne er ikke medregnet i arealet, ettersom 
denne i tilfelle en tillatelse vil bli revet. 

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §§ 2,3 og 4 som gjelder antall 
etasjer, utnyttingsgrad og bygningens høyde samt avstandsregelen i pbl. § 29-4. Den 
omsøkte boligen har tre etasjer mens reguleringsbestemmelsene forutsetter bolig i inntil 1 
etasje, og med underetasje der terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det. 
Utnyttelsesgrad for tiltaket vil være 39  % mens bestemmelsene angir maksimalt 
utnyttingsgrad på 30 %. Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelsen om at mønehøyde 
ikke må overstige 5 meter, ettersom tiltaket som omsøkt har en mønehøyde på 7, 65 meter. 
Da tiltaket er plassert i nabogrensen, er det også søkt om dispensasjon fra 4-metersregelen i 
pbl. § 29-4.

Det omsøkte tilbygget har et bebygd areal på ca. 23 m2, mens bruksarealet er på ca. 41m2.
Bruksareal for påbygget er ca. 89m2. Utnyttelsesgrad med og uten tilbygget blir henholdsvis 
ca. 39% og ca. 33 %.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Dersom 
Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon, avsluttes saken. Partene har klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg på eiendommen gnr. 13 
bnr. 560, plan- og bygningsloven, samt gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå den del av søknaden som gjelder 
tilbygg nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter, da hensynet bak plan- og bygningsloven blir 
”vesentlig tilsidesatt” ved at tilbygget belaster omgivelsene i for stor grad og fjerner 
mulighetene for lys, luft og uteoppholdsarealer på tomten. Fordelene med dispensasjon er 
ikke ”klart større” enn ulempene.

Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon for
omsøkt påbygg, da det ikke foreligger nabomerknader og dispensasjonen gir en god løsning 
for Cecilie Waland Abelsen og Aleksander Gimsøy Abelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne samt plan- og 
bygningsloven §§ 12-4, 29-4 og 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne, vedtatt av Eigersund 
bygningskontor 10.03.75. Eiendommen er i planen vist med formål Byggeområder – boliger. 

Tiltaket som omsøkt er avhengig av flere dispensasjoner:

§ 2:
I området kan oppføres bolighus i inntil 1 etasje med tilhørende garasjer. Der terrenget etter 
bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det tillates innredet underetasje i samsvar 
med bestemmelsene i byggeforskriftene. 

§ 3:
Bygningenes grunnflate, inklusiv garasje må ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal
(eventuelt angis utnyttingsgrad.).

§ 4:
Bygningenes høyde må ikke overstige 5,0 meter over ferdig planert terreng. 

Tiltaket er også avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd, 
ettersom tiltaket som omsøkt er plassert i nabogrensen:

§ 29-4 (2):
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. 

Det vises også til TEK10 § 11-6 andre ledd om tiltak mot brannspredning mellom byggverk:

§ 11-6 (2):
Mellom lave byggverk skal det være minimum 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er 
truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tid som 
kreves for rømning og redning i det andre byggverket. Bestemmelsen kommer ikke til 
anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet. 
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Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 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. 

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. 

Ove H. Klausen har på vegne av tiltakshaver Aleksander Gimsøy Abelsen kommet 
med følgende redegjørelse og begrunnelse for dispensasjonssøknaden:
Det søkes med dette om dispensasjon fra følgende forhold:

- Reguleringsplanens § 2 hva gjelder antall etasjer.
- Reguleringsplanens § 3 hva gjelder utnyttingsgrad.
- Reguleringsplanens § 4 hva gjelder bygningens høyde.
- Pbl. § 29-4 hva gjelder avstand til nabogrense

Tomtens beskaffenhet gjør at det kun er den påbygde 2.etg samt tak som kommer over 
veihøyde. 
Som følge av søknad om 2.etg. vil bygningens høyde overstige 5m.
Mønehøyde på det nye bygget, målt fra gjennomsnittsterreng, vil være 7,65m.

Når det gjelder utnyttelsesgrad kan nevnes:
- 21m2 av det eksisterende bebygde areal er at en har støpt et dekke i plan med vegen 

for å få parkeringsplass på egen tomt.
- På kartet vises en lekehytte plassert på tomtens sørøstre hjørne. Hvis det omsøkte 

tiltak blir godkjent vil denne tas bort. Dette areal er derav ikke tatt med i beregningen 
av BYA.

- I forbindelse med at vi søker å bygge i nabogrense mot sør, har vår nabo der krevd at 
det avholdes kartforretning slik at en kan få påvist sikker grense. Dette skal gjøres og 
søknad om kartforretning vedlegges denne søknad.

Det er for øvrig ikke kommet inn noen naboanmerkninger til tiltaket.
Tiltaket vil ikke få noen negative konsekvenser for naboene.

Årsaken til påbygget/tilbygget er at vi trenger mer areal på grunn av familieforøkelse. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene
med tiltaket. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s. 199.

En må for å vite hvilke hensyn som bærer den bestemmelse det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og bygningsloven § 1-1.

Søknad om dispensasjon fra pbl. § 29-4:

Tiltakshaver har blant annet begrunnet dispensasjonssøknaden med et behov for mer areal 
på grunn av familieforøkelse. Dette kan være relevante fordeler som taler for en 
dispensasjon i den foreliggende saken. På den annen side er terskelen for å gi dispensasjon 
høy, og det må foretas en konkret helhetsvurdering om dispensasjon skal gis. 

Et hovedformål med avstandsregelen på 4 meter er å forebygge spredning av brann fra en 
bygning til en annen. Videre kommer hensynet til lys, trivsel og miljøforhold på tomta. Her 
kommer § 28-7 inn med krav til uteareal. Hensynet til naboens interesser kommer også inn, 
se Plan- og bygningsrett s. 398 og 399.

Etter TEK10 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) skal det ifølge § 
11-6 andre være minimum 8 meters avstand mellom lave byggverk for å sikre rømning og 
redning i det andre byggverket. 

Omsøkt bolighus vil etter kommunens kartløsning ligge bare rundt 1 meter fra naboens 
garasje, som er plassert helt opp mot naboens bolighus. Avstanden mellom omsøkt tilbygg 
og naboens bolighus er ca. 4 meter. Faren for brannsmitte er stor, slik at det ikke vil være 
tilfredsstillende tid for å sikre rømning og redning i naboens bolighus. Det er etter 
formålsbestemmelsen i pbl. § 1-1 et krav om at tiltak skal utføres slik at de er forsvarlige. Det 
vektlegges at naboen ikke har signert erklæring etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a. Selv 
om en erklæring hadde blitt signert er det likevel et krav om at tiltaket skal være forsvarlig for 
å hindre blant annet brannsmitte. Omsøkt bolighus vil også stå der i lang tid med skiftende 
eiendomsforhold på naboens bolighus, slik at en erklæring fra eier av naboeiendommen ikke 
er avgjørende. 

Det legges også vekt på hensynet til lys, luft og rom på tomten. Det vises til at det etter pbl. § 
28-7 skal være forsvarlige utearealer. Uten tilbygget vil utnyttelsesgraden bli på ca. 33 % og 
skape tilfredsstillende uteareal.

En dispensasjon vil i det foreliggende tilfellet ha konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet, noe som det etter § 19-2 tredje ledd skal legges særlig vekt på. 

Konklusjon:

Samlet vil en så kort avstand mellom byggverkene og stor grad av utnytting medføre at
hensynene bak bestemmelsen i § 29-4 bli ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ikke er ”klart 
større” enn ulempene. Det kan dermed ikke gis dispensasjon for den delen av tiltaket som 
gjelder tilbygg nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter. 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes §§ 2, 3 og 4:
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Hensynene bak bestemmelsen i § 2 om at bolighus bare kan oppføres i en 1 etasje vil ikke 
bli ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene med en dispensasjon er ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det vektlegges at det bare er den påbygde 2. etasjen som vil 
komme over veihøyde, slik at huset ikke blir dominerende. Det vises også til at 
bestemmelsen i andre punktum, åpner for en underetasje dersom forholdene tilsier det. Da 
planen åpner for underetasje, vil ikke hensynene bak bestemmelsen heller bli vesentlig 
tilsidesatt hvis forholdene tilsier at det kan bygges loftsetasje. Videre legges det vekt på at 
det tidligere er gitt en rekke dispensasjoner fra § 2 om etasjetall samt at størrelsen på bygget 
til menigheten Samfundet også gjør at bolighuset ikke vil fremtre som dominerende og ta 
vekk for mye lys. I tillegg legges det vekt på at det er hensiktsmessig med et bolighus med 
loftetasje og at det ikke har kommet inn nabomerknader. 

De nevnte forholdene medfører også at hensynene bak bestemmelsene i §§ 3 og 4 om 
henholdsvis utnyttelsesgrad og bygningens høyde ikke vil bli ”vesentlig tilsidesatt” og at 
fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Konklusjon:

Etter dette kan det dispenseres fra reguleringsbestemmelsens §§ 2, 3 og 4 om etasjetall, 
utnyttelsesgrad og bolighøyde da hensynene bak bestemmelsene ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene er ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen om dispensasjon for oppføring av tilbygg/påbygg på eiendommen gnr. 13 
bnr. 560, plan- og bygningsloven, samt gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale søknaden som gjelder tilbygg 
nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter, da hensynet bak plan- og bygningsloven ikke blir 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene med dispensasjon er ”klart større” enn ulempene.
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Hensynene bak 4-metersregelen i pbl. § 29-4 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, da 
………………………..

Fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene, fordi:
-
-
-

Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering videre å kunne anbefale dispensasjon for 
omsøkt påbygg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Eiger Motell – Skåraåne samt plan- og 
bygningsloven §§ 12-4, 29-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
239267 Ett trinns søknadsbehandling, påbygg/tilbygg av eksisterende bolig gnr. 13 bnr. 560
239269 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
268799 Dispensasjonssøknad vedr. tilbygg/fasadeendring gnr. 13 bnr. 560
239278 Situasjonskart
239279 Fasadetegning
239280 Plantegning
239281 Snitt tegning
239282 Eksisterende bolig
239271 Bilde
262980 Reguleringsplan for Årstaddalen, Eiger motell - Skåraåne.pdf
274291 Reguleringsplan for Eiger Motell - Skåraåne - planbestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.06.2012 Kystbygg AS
Gjenpart av nabovarsel - fasadeendring gnr. 13 
bnr. 560

2 I 25.06.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ett trinns søknadsbehandling, påbygg/tilbygg av 
eksisterende bolig gnr. 13 bnr. 560

3 U 05.09.2012 Kystbygg AS
Foreløpig svar - Tilbygg/fasadeendring gnr. 13 
bnr. 560 - Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen,

4 U 17.01.2013
Rogaland 
Fylkeskommune

Ønsker uttale - Påbygg/fasadeendring gnr. 13 
bnr. 560 - Cecilie Waland Abelsen og Aleksander 
Gimsøy Abelsen - Eigersund kommune

5 I 31.01.2013
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse påbygg/fasadeendring gnr. 13 . bnr. 
560

6 U 15.02.2013
Kystbygg AS; 
Bjørn Andreassen

Foreløpig svar - mangelfull søknad -
tilbygg/fasadeendring gnr. 13 bnr. 560

7 I 19.02.2013 Ove Klausen
Dispensasjonssøknad vedr. 
tilbygg/fasadeendring gnr. 13 bnr. 560
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Parter i saken:
            
TIL Cecilie W. og 

Aleksander G. Abelsen
Rundevollsveien 41 4371 EGERSUND

SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4374 EGERSUND









































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :GBR-103/11, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/794
Journalpostløpenr.:
13/2397

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
075/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 
550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon. -
Eigelandsvatnet
  

Sammendrag:
Etter at det kom inn melding om mulig ulovlig byggearbeid på denne eiendommen, har Olav 
Larsen søkt om tillatelse til å føre opp en allerede oppført bod nr 2 på eiendommen, samt om 
dispensasjon fra forbudet om bygging i 100 meters beltet og fra bestemmelsene til 
kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område. Det anbefales at søknaden avslås 
ettersom en dispensasjon vil sette hensynet bak bestemmelsen det refereres til i 
kommuneplanbestemmelsene vesentlig til side og ettersom fordelene ved en dispensasjon 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det anbefales også at det sendes forhåndsvarsel om at det kan bli vedtatt pålegg om at 
Larsen må rive den omsøkte boden.

Saksgang:
Søknaden om dispensasjon behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler at 
søknaden blir innvilget, sendes søknaden på høring til berørte regionale og statlige 
myndigheter før søknaden behandles endelig. Hvis utvalget avslår søknaden, har partene 
klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag, samt fra
bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, 
boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet 
på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ville sette hensynet bak denne bestemmelsen vesentlig 
til side, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Det forhåndsvarsles at Planteknisk utvalg vurderer å pålegge hjemmelshaver på gnr. 103, 
bnr. 11, å fjerne den ulovlig oppsatte boden innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg om 
riving er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 150,- per 
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kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen 
fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 §19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. forvaltningslovens § 16, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune, § 7.

Partene har klagerett på vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 12.03.09 mottok Eigersund kommune en henvendelse fra Magne Gravdal med 
spørsmål om det var gitt byggetillatelse for en bod på eiendommen gnr. 103, bnr. 11. 
Byggesakssjefen henvendte seg ved brev av 07.08.09 til Olav Larsen og stilte spørsmål ved 
byggeaktiviteten på denne eiendommen. Det ble redegjort for regelverket for bygging i dette 
området. I området, som er vist som LNF-område på kommuneplanen, er boder 
søknadspliktige. Eiendommer kan ikke utnyttes med mer enn 105 m2 bruksareal *). 

*) Den siste opplysningen er ikke presis, ettersom det i den nevnte bestemmelsen står at
frittliggende bygg som uthus, boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres 
dersom det totale bebygde arealet på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i 
LNF-område. Denne bestemmelsen er videreført i § 5-3 i bestemmelsene til kommuneplanen 
2011-2022. I samråd med Fylkesmannen i Rogaland benyttes nå gjeldende bestemmelse 
som hjemmelsgrunnlag.

Den 28.09.09 skrev Olav Larsen til byggesakssjefen. I brevet bekrefter Larsen at det ikke er 
søkt om tillatelse til den andre boden. Den ble oppført i forbindelse med tilbygg på hytta i 
2002. Grunnen til at det ikke ble søkt om tillatelse til boden, var ifølge Larsen at han da ikke 
var klar over at man måtte søke om oppsetting av bygg under 15 m2. Larsen skriver videre at 
i søknaden fra 2002 er både bruttoarealet og bruksarealet for ny bebyggelse oppgitt til 48 m2. 
Dette er ifølge Larsen feil, ettersom det ikke er trukket fra for yttervegger og areal som ligger 
utenfor høyde 1,9 m + 0,60 m, eller for takutstikk inntil 1,0 m. Nytt beregnet bruksareal på 
nybygget oppgis til 37 m2. Før tilbyggingen hadde fritidsboligen et bruksareal på 55 m2 ifølge 
Larsen. Han legger ved plantegning som viser hytta etter tilbygging, samt oppsett for 
utregning. Den nye boden oppgis å ha et bruksareal på om lag 12 m2. Gammel bod oppgis å 
ha et bruksareal på om lag 5 m2. Samlet bruksareal for bygningene på eiendommen blir etter 
Larsens beregning 109 m2.  

Larsen opplyser videre at den nye boden ligger lavt i terrenget, midt på en stor tomt (ca. 3 
daa). Den ligger ifølge Larsen ”veldig skjermet” til for naboeiendommene og den er ikke 
synlig fra vannet, og knapt synlig fra veien. Larsen oppgir videre at avstanden til nabogrense 
er ca. 17 m og avstanden til veien ca. 25 m. Mønehøyden oppgis å være lavere enn på hytta 
og det er brukt samme kledning og beis i naturfarger som på hytta. Larsen signaliserer at 
han vil søke om tillatelse til boden. Han spør om det er behov for dispensasjonssøknad 
ettersom overskridelsen av tillatt bruksareal er forholdsvis liten.



3

Den 30.12.09 søkte så Larsen om tillatelse til tiltak for den andre boden. Ettersom han ikke 
hadde fått svar fra kommunen om det var behov for å søke om dispensasjon, søkte han om 
dispensasjon. 

Den 13.01.10 skriver byggesakssjefen til Larsen at saksbehandlingstiden anslås til 12-14 
måneder. 

Den 09.03.10 skriver byggesakssjefen på ny til Larsen. I brevet fremkommer det at det 
trengs dispensasjon både for bestemmelsen i plan- og bygningsloven om byggeforbud i 100 
meters beltet og fra bestemmelsen til kommuneplanen § 4-3. Det orienteres om gebyrene. 
Gebyret for dispensasjonssøknad når det gjelder 100 meters beltet oppgis til kr. 16.000,- og 
dispensasjonssøknad for ”formål i vedtatt plan” oppgis til kr. 16.000,-.  Det nevnes også at 
det kan bli aktuelt å kreve gebyr for merarbeidet kommunen har hatt med ulovlig 
byggearbeid. Alternativt kan boden fjernes.

Den 25.03.10 svarer Larsen i brev til byggesakssjefen. Larsen ønsker at 
dispensasjonssøknaden skal behandles. Larsen nevner igjen at overskridelsen kun er på 4 
m2. Han gjentar også en del opplysninger fra tidligere brev. De har behov for boden for å ha 
lagringsplass. Larsen synes at gebyret på kr. 16.000,- per dispensasjon er urimelig. Han ber 
kommunen revurdere dette kravet.

Det er ikke kommet merknader fra naboer i forbindelse med nabovarselet.

Selve byggesøknaden behandles etter plan- og bygningsloven 1985, mens dispensasjonen 
behandles etter plan- og bygningsloven 2008.

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen beklager at det har gått lang tid før denne søknaden behandles.

Kontrollregning viser at bebygd areal for bygningen fra 2002 er 107 m2. Den eldste boden 
har et bebygd areal på 7 m2 og den nye boden et bebygd areal på 14 m2. Samlet bebygd 
areal på eiendommen er i dag dermed 128 m2.

Det er dermed ikke tvil om at det trenges dispensasjon fra både bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven 1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 meters beltet og bestemmelsene til 
kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område.

Etter plan- og bygningsloven § 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, 
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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.»

Dispensasjoner fra de 2 bestemmelsene vil ikke føre til at hensynet bak lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Heller ikke dispensasjonen fra forbudet mot 
bygging i 100 meters beltet anses å føre til at hensynet bak denne bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt, ettersom den aktuelle boden ligger inne på en eiendom som allerede har 
2 bygninger like ved og det er flere andre fritidsboliger mellom vannet og den omsøkte 
boden. Hensynet bak bestemmelsen om maksimalt 105 m2 bebygd areal per eiendom anses 
å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis tillatelse til samlet 128 m2 bebygd areal på denne 
eiendommen. Dersom Planteknisk utvalg støtter denne vurderingen er dette i seg selv grunn 
til at dispensasjon ikke kan innvilges. Byggesakssjefen finner det likevel rett også å drøfte 
foredeler og ulemper ved en dispensasjon:

Som fordel ved en dispensasjon nevnes:
1. Hjemmelshaver får god bodplass i den omsøkte boden.

Som ulempe ved en dispensasjon nevnes:
1. Overskridelsen av den aktuelle grensen er betydelig.

Etter byggesakssjefens syn er ikke fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om redusert gebyr.
På grunnlag av de gebyrene som ble forespeilet i kommunens brev av 09.03.10, søker 
Larsen i brev av 25.03.10 om reduksjon i gebyret. 

Ifølge gebyrregulativets § 7 kan Planteknisk utvalg fastsette et passende gebyr dersom ilagt 
gebyr anses som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har 
hatt med saken. Gebyret for dispensasjonssøknadene er på kr. 16.747,- og kr. 16.747,-. 
Størrelsen på gebyrene er klart kommunisert til søker før han ba om at 
dispensasjonssøknaden ble behandlet. 

Forhåndsvarsel om pålegg.
For å sikre at den ulovig oppsatte boden blir fjernet dersom det ikke gis tillatelse til tiltak og 
dispensasjon, bør det allerede nå forhåndsvarsles at det vurderes å vedta pålegg om at 
boden skal fjernes innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken foreligger, samt mulig 
tvangsmulkt i form av dagmulkter fra endelig vedtak foreligger til pålegget er etterkommet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Bortfall av gebyret for dispensasjon vil medføre et tilsvarende inntektstap for Eigersund 
kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksutredningen.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet for sjø og vassdrag, samt fra bestemmelsene 
til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 bebygd areal per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales ettersom en dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven 1985 § 17-2 og kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ikke vil føre til at
hensynet bak lovens formålsparagraf eller hensynene bak disse bestemmelsene vil bli 
vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.

Som fordeler oppgis:
1.

Som ulemper oppgis:
1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 § 19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, § 7.

Før endelig avgjørelse i saken sendes søknaden på høring til berørte regionale og statlige 
myndigheter.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å avgjøre søknaden etter høringsrunden.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
85907 Vedr. deres forespørsel bygg/uthus, gnr. 103 bnr. 11 - Møgedalsveien 550
85909 Plan tegning

102636
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, bod - gnr. 103 bnr. 11,  Møgedalsveien 
550

102637 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
102638 Søknad om dispensasjon
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102639 Situasjonskart
102640 Tegning
263896 Nabovarsel fra Olav Larsen.pdf

110938
Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus - gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

116233 Vedr. oppsatt uthus på gnr. 103 bnr. 11, Møgedalsveien 550
275089 Kommuneplanbestemmelser § 5-3.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.03.2009 Magne Gravdal
Forespørsel byggesøknad gnr. 103 bnr. 11, 
Møgedalsveien 550

2 U 25.03.2009 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Forespørsel byggesøknad gnr. 
103 bnr. 11, Møgedalsveien 550

3 U 31.07.2009 Olav Larsen
Forespørsel vedr. bygg/uthus - gnr. 103 bnr. 11,  
Møgedalsveien 550

4 I 28.08.2009 Olav Larsen
Vedr. deres forespørsel bygg/uthus, gnr. 103 bnr. 
11 - Møgedalsveien 550

5 I 30.12.2009
Olav og Frøydis N. 
Larsen

Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, bod -
gnr. 103 bnr. 11,  Møgedalsveien 550

6 U 13.01.2010
Olav og Frøydis N. 
Larsen

Foreløpig svar - Søknad om ett-trinns 
søknadsbehandling, bod - gnr. 103 bnr. 11,  
Møgedalsveien 550

7 U 09.03.2010 Olav Larsen
Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus -
gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, Møgedalsveien 
550

8 I 25.03.2010 Olav Larsen
Vedr. oppsatt uthus på gnr. 103 bnr. 11, 
Møgedalsveien 550

9 X 21.09.2012 Bilder besiktigelse 21.09.12

Parter i saken:
            

Olav Larsen Storenubben 24 4340 BRYNE































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

Olav Larsen
Storenubben 24
4340 BRYNE

Vår ref.: 10/5625 / 09/794 / GBR-103/11, FA-L42 Dato: 09.03.10
Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18 /
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus - gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

Viser til Deres søknad datert 04.01.10.

I brev datert 28.08.09 stilles det spørsmål til kostnader i forbindelse med søknad om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendom gnr. 103 bnr.11. Tiltaket forutsetter at det gis 
dispensasjon fra plan – og bygningslovens § 8-1 byggeforbud i 100 – m. beltet fra 
sjø/vassdrag og kommuneplanens § 4-3. 

Gebyrregulativ for Eigersund kommune 2010, forutsetter at det føres gebyr for hver 
dispensasjon og § 6 i gebyrregulativet forutsetter at det kreves inn fullt gebyr for vedtak som 
medfører avslag på dispensasjon. 

Tiltak som omsøkt vil uavhengig av utfall medføre et gebyr pålydende 32. 000kr.
 Kap. 3.7.a. dispensasjon fra pbl. § 17-2 (nå §1-8)  Kr. 16.000,-
 Kap. 3.7.a. formål i vedtatt plan Kr. 16.000,-

Dersom saken føres frem til politisk behandling vil det samtidig føres sak om ulovlig 
byggearbeid,(dette bekreftes i brev datert 28.08.09) det er da mulig å føre ulovlighetsgebyr 
på Kr. 9.100,- for det merarbeidet kommunen har hatt med saken jmf gebyrregulativ kap.
3.5.h. i tillegg til dispensasjonsgebyrene (totalt en sum på Kr. 41.100,-).

Dersom tiltakshaver ønsker å trekke søknad om dispensasjon vil en ikke kunne kreve inn 
dispensasjons gebyr. Men det vil da bli aktuelt å føre saken frem som behandling av ulovlig 
byggearbeid jamfør pbl. §110-116. 

Alternativt har tiltakshaver mulighet til å dokumentere rivning av ulovlig byggverk og saken 
frafaller fullstendig. 

Bygningsmyndigheten ber om en tilbakemelding på valgt alternativ innen 01.04.10.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle 
Byggesakssjef
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Vedlegg: 
Gebyrregulativ for Eigersund kommune 2010
Kommuneplanbestemmelser 
Pbl. § 19
Pbl. § 110- 116
Pbl.§ 1-8
Kopi av brev datert 28.08.09

Kopi til:
Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND









Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
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12/2077
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13/8740

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
076/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Klage - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645 (Heien, Ytstebrød)
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§
20-1 og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 101 med
bebygd areal ca. 124, bruksareal ca. 177 m² og garasje med ca. 30 m². Søknaden omfatter
oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene gnr. 1 bnr. 101
og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.
Det ble den 10.12.12 som sak BMD 534/12 fattet vedtak om tillatelse til tiltak som omsøkt.
Kommunen ble i ettertid gjort oppmerksom på at naboer og gjenboere ikke var blitt varslet før
søknaden ble behandlet. 
Byggesakssjefen tok på slik bakgrunn saken opp til ny førstegangsbehandling og fattet nytt 
vedtak om tillatelse som sak BMD 058/13 den 30.01.13 der merknader fra naboer og 
gjenboere var medtatt i vurderingene.
Ragnar Østebrød og May Britt Olsen Rosland påklaget vedtaket i skriv mottatt her 27.02.13 
og ba om utsatt iverksetting av tiltaket. Byggesakssjefen besluttet i skriv datert 05.03.13 
utsatt iverksetting til saken fremmes for planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan ta klagen til følge eller opprettholde det påklagede vedtaket. Dersom 
klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor ikke 
medhold.
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes.

Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører vedtaket.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.



Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, Ytstebrød, vedtatt av kommunestyret 
09.03.09.
Eiendommen er regulert til byggeområde – bolig.

Ragnar Østebrød og May Britt Olsen Rosland har begrunnet klagen med følgende:
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Harald Pedersen har i sitt tilsvar til klagen i skriv av 13.03.13 anført:
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Både klagen og tilsvaret har flere vedlegg. Disse legges ved saksfremlegget.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er mottatt av kommunen 27.02.13 og er i utgangspunktet ikke innenfor klagefristen 
på 3 uker etter forvaltningslovens § 29, men byggesakssjefen fant å kunne gi utsatt frist til 
28.02.13 etter anmodning fra klagerne. Klagen anses dermed rettidig og tas til behandling.

Rådmannen vil innledningsvis bemerke at sakskomplekset er beheftet med en rekke 
uheldige og kompliserende omstendigheter både i forhold privatrettslige og offentligrettslige 
spørsmål som er egnet til å ta fokus fra kjernen i vurderingen kommunen skal foreta i 
byggesaksbehandlingen.
Rådmannen er likevel av den oppfatning at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som kan 
ha virket bestemmende på vedtakets innhold slik klagerne antyder.

En av saksbehandlingsfeilene som anføres er at saksbehandler skal ha vært inhabil. 
Rådmannen legger til grunn at alle vedtak er gjennomgått og akseptert av byggesakssjefen
før det er fattet vedtak. En finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på denne 
vurderingen da det fremstår som åpenbart at habilitetskravene i forvaltningslovens § 6 er 
overholdt.

Videre vises det til at det fremgår av tillatelsen at Ragnar Østebrød skal ha deltatt i 
reguleringsplanarbeidet.
Dette er en lapsus som saksbehandler har begått etter å ha sett over de omsøkte tekniske 
planene for feltet der tiltakshaverne er oppgitt å være ”Odd Olsen/ Ragnar Ydstebrød”.
Østebrød var sammen med Olsen tiltakshaver for opparbeidelsen av feltet. Saksbehandler 
har imidlertid feilaktig lagt til grunn at Ragnar Østebrød også var tiltakshaver for 
reguleringsplanen da det var den tidligere eier av gnr. 1 bnr. 5 som samarbeidet med Olsen 
om denne. Denne misforståelsen har imidlertid ikke hatt nevneverdig betydning for innholdet 
i vedtaket. 

Det anføres videre at det ikke foreligger veirett for eiendommen over eiendommen gnr. 1 bnr. 
5, som Ragnar Østebrød opplyser han har kjøpt (I matrikkelen står Einar Ragnvald Løyning 
som hjemmelshaver). Dette er som det fremgår av byggesakssjefens vedtak et privatrettslig 
spørsmål. Rådmannen vil likevel understreke at det fremstår som åpenbart at det foreligger 
veirett i dette tilfellet. 
Parsellen er fradelt fra eiendommen gnr. 1 bnr. 10, som har forestått reguleringsarbeidet 
sammen med tidligere eier av gnr. 1 bnr. 5. Som ellers i norsk avtalerett er det i stor grad 
partenes felles forståelse som er bestemmende for rettstilstanden. Her må partenes felles 
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forståelse ha vært at eiendommen gnr. 1 bnr. 101 og 102 skal ha veirett over eiendommen 
gnr. 1 bnr. 5.
Det er ikke nødvendig å fremvise en tinglyst erklæring om veirett for at det faktisk skal 
foreligge veirett over en eiendom. Det er heller ikke slik at veiretten opphører dersom 
eiendommen gnr. 1 bnr. 5 skifter eier.
Dette hendelsesforløpet er ikke uvanlig i delingssaker i Eigersund kommune. 
Det synes etter dette helt klart at dette er et forhold som ikke kan tillegges vekt i 
klagebehandlingen.

Videre er klagerne uenig i hvordan de oppgitte høydene i reguleringsplanens bestemmelser
skal måles.
I Miljøverndepartementets veileder T-1459/07 til Grad av utnytting heter det på side 58:
Hva som er grunnlaget for måling og dokumentasjon av høyder skal fremgå av planbestemmelsene 
dersom høyden ikke måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

I reguleringsplanens § 2 som omfatter alle bestemmelser om boligbebyggelsen, heter det i 
avsnittet om felt B (i vest):
Boligen skal plasseres innenfor viste byggesoner. Boligene i felt B skal oppføres som eneboliger med 
mønetak og skal ha gesimshøyde maks 6 m og mønehøyde maks 8 m. dersom det nyttes pulttak skal 
takvinkel være maks 10o og gesimshøyde for den laveste del av taket 6 m. Alle mål er fra 
gjennomsnittlig eksisterende terreng.

I avsnittet som gjelder felt C (i øst) heter det:
Boligene i felt C skal oppføres som eneboliger med mønetak og skal ha gesimshøyde maks 4 m og 
mønehøyde maks 6,5 m. Dersom det nyttes pulttak skal takvinkel være maks 10o og gesimshøyde for 
den laveste del av taket 6 m.

Rådmannen kan vanskelig se at deler av avsnittet som gjelder felt B også skulle gjelde for 
felt C når dette ikke kommer frem uttrykkelig av ordlyden i bestemmelsene. Det er på slik 
bakgrunn lagt til grunn planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen da det ikke 
fremgår annet av bestemmelsene. 

Hvorvidt intensjonen har vært en annen enn det som følger av ordlyden i bestemmelsene, er 
det vanskelig for Rådmannen å ta stilling til. Selv om så skulle være tilfelle, kunne ikke 
kommunen etter Rådmannens syn ha avslått søknaden slik den forelå. 
Plan- og bygningsloven er en såkalt ”ja-lov” som betyr at kommunen har plikt til å gi tillatelse 
så lenge tiltaket ikke strider mot bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven. Intensjoner er med andre ord ikke juridisk bindende slik en vedtatt 
bestemmelse er.
Dersom Rådmannen hadde funnet at tiltaket ikke var i samsvar med reguleringsplanens 
intensjoner kunne en i ytterste fall ha fattet vedtak om midlertidig forbud mot tiltak etter plan-
og bygningslovens kapittel 13 for så å ha endret plangrunnlaget selv. Dette fremsto ikke som 
aktuelt på grunn av at ordlyden synes klar samtidig som planen er nylig vedtatt.

Det synes videre å være forskjellige oppfatninger av reguleringsplanens bestemmelse om at 
”en skal søke å holde topp grunnmur så lav som mulig”.
Rådmannen mener det i denne vurdering må legges vekt på hva som er praktisk og 
økonomisk hensiktsmessig. I den anledning finner en at plasseringen på den tekniske 
infrastrukturen er av betydning. 
Vegen er opparbeidet på kote ca. +24,00 som er høyere enn opprinnelig terreng og vann- og 
avløpsanlegg er lagt på ca. 2 meter under vegplan. Østebrød har sammen med Olsen søkt 
om denne plasseringen og burde forstå hva den ville medføre for bebyggelsen i felt C.

Oppføring av bolig på felt C vil nødvendigvis skje på en måte som forringer utsikten til 
bakenforliggende boliger. Det er derfor Rådmannen i saksfremlegget til reguleringsplanen 
har påpekt viktigheten av at ”bakenforliggende hus også skal ha mulighet til å få havutsikt”.
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Vegen er opparbeidet på kote ca. + 24,00. Topp overkant gulv for boligen på eiendommen 
gnr. 1 bnr. 101 er godkjent på kote ca. 23,5 og mønehøyde blir da liggende på kote ca. 
30,00. 
Topp overkant gulv for Ragnar Østebrøds hovedetasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 50 ligger 
på kote ca. +27,00, ca. 45 meter fra boligen på gnr. 1 bnr. 101. Topp overkant gulv for May 
Britt Olsen Roslands hovedetasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 100 ligger på kote ca. +28,00, 
ca. 25 meter fra boligen på gnr. 1 bnr. 101.

Vinduene i klagernes vinduer skulle da komme omtrent i flukt med mønet på den påklagede 
boligen, men på grunn av den forholdsvis lange avstanden mellom husene, finner 
Rådmannen at det i tilstrekkelig grad er gitt en mulighet til å få havutsikt for bakenforliggende 
hus i samsvar med reguleringsplanens intensjoner ut fra de forutsetninger som foreligger i 
den vedtatte reguleringsplan og faktiske forhold for øvrig.

Hva gjelder vurderingen av tiltaket etter plan- og bygningslovens § 29 om ”gode visuelle 
kvaliteter”, mener Rådmannen det er gjort en tilfredsstillende vurdering. En kan være enig at 
utformingen av husene ikke er optimale, men så lenge de er i samsvar med 
reguleringsplanen har kommunen som regel vært tilbakeholden med å avslå tiltak på 
bakgrunn av ”skjønnhetsparagrafen”. En lignende vurdering synes å være lagt til grunn for 
blant annet boligen på gnr. 1 bnr. 96 der terrenget er hevet flere meter for å få plassert en 
bolig uten kjeller. Det er i det hele svært sjelden kommunen avslår tiltak etter en slik 
vurdering.

Selv om klagen, nabomerknadene og tilsvarene omtaler flere andre momenter, anser 
Rådmannen de forholdene som av mindre betydning som verken i seg selv eller samlet er 
blitt tillagt særlig vekt i vedtaket.

Om utsatt iverksetting:
Klagerne har bedt om at klagene gis oppsettende virkning/ utsatt iverksetting av 
byggetillatelsen etter forvaltningslovens § 42. En slik beslutning om oppsettende virkning vil 
bety at tiltakshaver ikke kan rette seg etter vedtaket som allerede er fattet inntil det foreligger 
en endelig avgjørelse i saken. En beslutning om utsatt iverksetting er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages, men Fylkesmannen kan på eget initiativ overprøve beslutningen.

Forvaltningslovens § 42 forutsetter at det tas en snarlig beslutning ut fra hensyn til de 
involverte partene, og byggesakssjefen fant derfor å gi klagene oppsettende virkning frem til 
klagesaken legges frem for planteknisk utvalg. Denne beslutningen er imidlertid ikke ment å 
legge føringer videre.

Bestemmelsen om utsatt iverksetting er ment å ivareta den faktiske klageretten til parter. 
Med andre ord så kan det være hensiktsmessig å gi utsatt iverksetting av et vedtak der 
skaden er ugjenopprettelig som for eksempel der det skal sprenges eller rives en bygning. 
Dersom vedtaket gjennomføres, er klageretten i realiteten i stor grad bortfalt selv om en 
skulle få medhold. Det samme kan være tilfellet der gjennomføringen er svært 
kostnadskrevende.

Klagerne i denne saken har begrunnet anmodningen om utsatt iverksetting av 
byggetillatelsen med bekymringer om at Fylkesmannen skal vurdere saken annerledes 
dersom boligene er oppført når klagen tas til behandling. Dette er lite trolig, og skiller seg lite 
fra den gjennomsnittlige klagesaken.
Dersom en skaper en ”kultur” for å gi utsatt virkning av vedtak på et så svakt grunnlag, må 
en forvente at klagere vil kreve dette i alle klagesaker med mer eller mindre saklige 
begrunnelser.
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Rådmannen kan ikke se at det foreligger forhold utover det normale som skulle tilsi at 
partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver handler i tråd med gjeldende 
byggetillatelse, og klagene bør derfor ikke gis oppsettende virkning.
Skulle Fylkesmannen oppheve kommunens vedtak, må tiltakshaver fjerne boligen. Det 
bygges med andre ord på egen risiko.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger 
som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor medhold.

Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 omgjøres og søknaden om tillatelse 
avslås. Boligen er høyere enn reguleringsplanen tillater samtidig som tiltaket ikke innehar 
gode visuelle kvaliteter i forhold til det bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningslovens §§ 
12-4 og 29-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274627 Beslutning om utsatt iverksetting - vedlegg
274626 Godkjente tegninger - nedskalert
274625 Oversiktskart
274624 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
271542 Erklæring om klage - bolig gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645
271543 Mail Grøsfjell/Pedersen 31.01.13
271544 Klage - MayBritt Olsen Rosland og Ragnar Østebrød
271545 Mail Østebrød/Valle 13.02.13
271583 Uttalelse fra Klepp Prosjektering AS.pdf
271584 Bestemmelse til reguleringsplan samt forarbeid.pdf
271585 Uttalelse fra Fylkesmannen.pdf
271586 Mail fra plansjef Tonheim.pdf
271587 Nabovarsel m vedlegg og korrespondanse forut.pdf
271588 Pedersens tilsvar på klage.pdf
271589 Kommentar til tillatelse 29013001.pdf
271590 Tegninger mv vedlagt nabovarsel 0309.pdf
271591 Kart over utsikt.pdf
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271592 Mail mv fra Pedersen 260612.pdf
271593 Rundskriv om estetikk.pdf
271594 Korrespondanse etter tillatelse ble gitt 300113.pdf

265034
Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og tillatelse til tiltak - Bolig gnr. 1 bnr. 101 -
Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

250971
Ny søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av bolig på gnr. 1 bnr. 101 og bolig på gnr. 
1 bnr. 102

257484
Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645

274352 Tilsvar til klage gnr. 1 bnr. 101
274353 TILSVAR TIL KLAGE 001.JPG
274354 TILSVAR TIL KLAGE 002.JPG
274355 VEDLEGG 1-7.zip
274356 VEDLEGG 2. 4.JPG
274357 VEDLEGG 2. 1.JPG
274358 VEDLEGG 2. 2.JPG
274359 VEDLEGG 2. 3.JPG
274360 VEDLEGG 3. 1.JPG
274361 VEDLEGG 3. 2.JPG
274362 VEDLEGG 3. 3.JPG
274363 VEDLEGG 3. 5.JPG
274364 VEDLEGG 3. 4.JPG
274365 VEDLEGG 3. 6.JPG
274366 VEDLEGG 5. 4.JPG
274367 VEDLEGG 6.JPG
274368 VEDLEGG 7.JPG
274369 VEDLEGG 4.JPG
274370 VEDLEGG 5. 1.JPG
274371 VEDLEGG 5. 2.JPG
274372 VEDLEGG 5. 3.JPG
274373 VEDLEGG 1 TIL TILSVARET R Ø + MBR2.docx

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.09.2012 Harald Pedersen
Ny søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 
bolig på gnr. 1 bnr. 101 og bolig på gnr. 1 bnr. 
102

3 I 10.09.2012 Maybritt Olsen Rosland Merknad til nabovarsel - bolig gnr. 1 bnr. 101
2 U 13.09.2012 Harald Pedersen Vedrørende nabomerknader

4 I 25.09.2012 Harald Pedersen
Tilsvar på klage på nabovarsel av 10.09.12, samt 
ny høydeplassering av boliger og garasjer

5 U 10.12.2012 Harald Pedersen
Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 
101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

6 X 11.12.2012 Godkjente tegninger og situasjonsplan

14 I 30.12.2012 May Britt Olsen Rosland
Erklæring om klage, bolig gnr. 1 bnr. 101 -
Ytstebrødveien 645

7 I 31.12.2012
Egersund 
Eiendomsforvaltning

Bolig gnr. 1 bnr. 101 og 103 - Harald Pedersen -
merknad

8 U 02.01.2013 Harald Pedersen
Vedrørende nabomerknad - G.nr. 1, bnr. 101 og 
103 - Harald Pedersen

9 I 02.01.2013 Egersund Vedr. bolig gnr. 1 bnr. 101 og 103 - Harald 
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Eiendomsforvaltning AS Pedersen

10 U 03.01.2013
Egersund 
Eiendomsforvaltning AS

Svar vedr. gnr. 1 bnr. 101 og 103 - Harald 
Pedersen

11 U 04.01.2013 Harald Pedersen
Korrespondanse vedrørende 
reguleringsbestemmelser

12 U 04.01.2013
Egersund 
Eiendomsforvaltning AS

E-poster vedrørende pågående arbeid

13 I 07.01.2013 Harald Pedersen Nytt nabovarsel gnr. 1 bnr. 101

16 I 07.01.2013 Ragnar Østebrød
Erklæring om klage, bolig gnr. 1 bnr. 101 -
Ytstebrødveien 645

15 I 13.01.2013 Harald Pedersen
Kommentarer vedrørende vedtak om tillatelse til 
tiltak gnr. 1 bnr. 101

18 I 20.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød
Innsigelser og merknader på nabovarsel fra 
Harald Pedersen

19 I 22.01.2013 Harald Pedersen Tilsvar til nabomerknader
20 I 28.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød Kommentarer til tilsvar
21 I 28.01.2013 Harald Pedersen Vedrørende veirett
22 I 28.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød Vedrørende veirett
23 U 29.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød Vedrørende saksgang
24 X 30.01.2013 Godkjente tegninger og situasjonskart

17 U 30.01.2013 Harald Pedersen
Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og 
tillatelse til tiltak - Bolig gnr. 1 bnr. 101 - Harald 
Pedersen, Ytstebrødveien 645

25 I 31.01.2013 Harald Pedersen Korrespondanse vedrørende saksgang
26 U 12.02.2013 May Britt Olsen Rosland Forlenget klagefrist
27 U 13.02.2013 Ragnar Arvid Østebrød SV: Byggesak

29 I 26.02.2013
May Britt Olsen Rosland 
og Ragnar Østebrød

Erklæring om klage - bolig gnr. 1 bnr. 101 -
Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

28 U 04.03.2013

Harald Pedersen; 
May Britt Olsen 
Rosland; 
Ragnar Østebrød

Beslutning om utsatt iverksetting - Bolig gnr. 1 
bnr. 101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

30 I 13.03.2013 Harald Pedersen Tilsvar til klage gnr. 1 bnr. 101
32 X 21.03.2013 Reguleringsplan med bestemmelser
33 X 21.03.2013 Oversiktskart
34 X 21.03.2013 Godkjente tegninger - nedskalert

35 X 21.03.2013
Beslutning om utsatt iverksetting - vedlegg til 
klagesak

Parter i saken:
            
TIL Harald Pedersen Brunesvei 109 4322 SANDNES

May Britt Olsen 
Rosland

Grødelandsvegen 221 4343 ORRE

Ragnar Østebrød Ytstebrødvn. 651 4374 EGERSUND





































































































































































































































































































































EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Harald Pedersen

Brunesvei 109
4322 SANDNES

Vår ref.: 13/3034 / 12/2077 / GBR-1/101, FA-L42 Dato: 30.01.2013

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og tillatelse til tiltak - Bolig gnr. 1 bnr. 
101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 
20-1 og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 101 med 
bebygd areal ca. 124, bruksareal ca. 177 m² og garasje med ca. 30 m². Søknaden omfatter 
oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene gnr. 1 bnr. 101 
og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.
Det ble den 10.12.12 som sak BMD 534/12 fattet vedtak om tillatelse til tiltak som omsøkt.
Kommunen ble i ettertid gjort oppmerksom på at naboer og gjenboere ikke var blitt varslet før 
søknaden ble behandlet. Vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil og må anses ugyldig.
Søknaden må derfor tas til ny behandling.
Naboer og gjenboere i lovens forstand er varslet og det foreligger nabomerknader til 
søknaden fra May Britt Olsen Rosland og Ragnar Østebrød.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, vedtatt av kommunestyret 09.03.09. Omsøkt 
areal er i planen regulert til byggeområde - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
058/13 Byggesakssjefen delegert 30.01.2013



Omgjøring av byggesakssjefens vedtak av 10.12.12
Det fremgår av forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav c at et forvaltningsorgan kan omgjøre 
sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må anses ugyldig.

Videre fremgår det av plan- og bygningslovens § 21-3 at naboer og gjenboere skal varsles av 
søker før søknad sendes inn til kommunen.
Det er ikke bestridt at Ragnar Østebrød ikke ble varslet som hjemmelshaver til gnr. 1 bnr. 97 før 
byggesakssjefen fattet sitt vedtak om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje den 10.12.12 
som sak BMD 534/12. Grunnen til at han ikke ble varslet synes ikke å ha betydning i denne 
sammenheng. 

Siden Østebrød ikke har fått uttalt seg om søknaden, lider vedtaket av saksbehandlingsfeil som 
kan ha innvirket på vedtakets innhold. Vedtaket må derfor anses som ugyldig.

En gjør uttrykkelig oppmerksom på at det er klagerett på vedtak om avvisning.
Det vises til orientering om klageadgang nedenfor.

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

Byggesakssjefens vedtak BMD 534/12 av 10.12.12 om tillatelse til oppføring av enebolig og 
garasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 101 må anses ugyldig på grunn av at nabo ikke fikk 
anledning til å uttale seg om vedtaket. Saksbehandlingsfeilen kan ha virket inn på vedtakets 
innhold.

Vedtaket omgjøres dermed og søknaden tas opp til ny behandling nedenfor.

Omgjøringsvedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c, 
sammenholdt med plan- og bygningslovens § 21-3.

***

Avvisning av innkomne klager
Byggesakssjefens vedtak av 10.12.12 som sak BMD 534/12 er påklaget av May Britt Olsen 
Rosland i skriv av 30.12.12 og Ragnar Østebrød i skriv av 07.01.13.

Ettersom byggesakssjefens vedtak i det ovenstående er omgjort, er det følgelig intet vedtak som 
kan påklages og klagene må dermed avvises.

Det fremkommer ikke noen nye momenter i klagene som ikke er omtalt i nabomerknadene. 
Nabomerknadene blir vurdert nedenfor.
En gjør uttrykkelig oppmerksom på at det er klagerett på vedtak om avvisning.
Det vises til orientering om klageadgang nedenfor.

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

Klagene fra May Britt Olsen Rosland i skriv av 30.12.12 og Ragnar Østebrød i skriv av 07.01.13 
på byggesakssjefens vedtak BMD 534/12 av 10.12.12 avvises da vedtaket er ugyldig og derfor 
omgjort etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.
Det foreligger ikke lenger foreligger et enkeltvedtak i saken som kan påklages, jamfør 
forvaltningslovens § 28.

***



Ny vurdering av søknad om tillatelse til tiltak
Da tidligere vedtak om byggetillatelse er omgjort på grunn av at det må anses ugyldig, tas 
søknaden til behandling igjen.

Alle naboer og gjenboere i lovens forstand er nå varslet om tiltaket, og søknaden anses som 
fullstendig.

May Britt Olsen Rosland har som hjemmelshaver til gjenboereiendommen gnr. 1 bnr. 100 
kommet med følgende merknader i skriv av 10.09.12:
Kan ikke godta inntegnet garasje mellom husene da dette ikke følger reguleringsplanen for området.
I bestemmelsene for Heien boligområde står det at garasje kan være inntil 50 m² med maksimal
mønehøyde på 4 m.
På disse tegningene jeg har fått tilsendt finnes ingen mål på garasje, men med mitt øyemål, rager 
garasjen over det ene huset som faktisk har en mønehøyde på 6,5 m.
Noe som da er 2,5 m over godkjent høyde.

Dette vil ta utsikt fra meg, noe jeg setter meg sterkt imot.

Til dette kommenterer søker i skriv av 25.09.12:
Vi har mottatt klage fra nabo Maybritt Rosland vedrørende høyde på garasjene.

Disse er planlagt med sokkelboder i fasaden mot øst grunnet boligenes lave plassering i terrenget, 
noe som medfører behov for ekstra boder. Dette medfører også at garasjenes høyder overstiger 
regulert maks høyde, sett i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terreng, men ikke sett fra 
innkjørselssiden, som jo er mot klager.

Garasjenes høyde ville således kunne tolkes til å være en dispensasjonssak.

Reguleringsplanen tilkjennegir en intensjon om å senke boligene mest mulig. Man må anta at dette 
har sin bakgrunn i at bakenforliggende bebyggelse skulle nyte godt av dette. Vi har, i vår søknad, 
forholdt oss til dette og gitt boligene, vurdert i ettertid, en unaturlig lav plassering.

I forbindelse med nabovarselet ser vi at vårt omsøkte prosjekt uansett er lite tilfredsstillende for klager, 
og har derfor revurdert plassering av bolig og garasje i forhold til høyde.

Vi ønsker nå, med bakgrunn i klagers innspill, å gi boligene en høydeplassering som er naturlig i 
forhold til adkomstvei, med en litt mer direkte adkomst til boligenes hovednivå. Noe vi antar også har 
vært en intensjon i gjeldende plan.

Dette er den beste løsningen for begge eiendommen e og har en rekke positive konsekvenser teknisk 
og praktisk, også i forhold til hovenintensjoner i PBL.

Teknisk betyr det at eksisterende kommunaltekniske anlegg ikke må legges om. Dette var en
betingelse for å implementere den omsøkte løsningen, noe som ville medføre betydelige ekstra 
kostnader for de to omsøkte tiltakene. Omleggingen ville måtte gjøres både for ledninger mellom de 
omsøkte boligtomtene, samt for ledningene anlagt på vestsiden av boligene i adkomstvei, da disse er 
plassert i grenselinjen mellom veg og våre tomter. Der er således ikke plass til en støttemur i den 
høyden som tidligere omsøkt.

Det er åpenbart at utbyggernes tekniske planer er basert på plasseringen av boligene i noenlunde 
nivå med adkomstvei, og at de derfor har plassert infrastruktur i forhold til dette, i høyde så vel som i 
forhold til nabogrensene.

Når man legger boligene i en naturlig høyde i forhold til adkomstvei betyr det at man kan etablere 
boliger forberedt for livsløpsstandard. Dette punktet er ekstra relevant, siden vi har oppnådd en alder 
hvor tilgjengelighet til boligen er et prioritert anliggende. Dette punktet er også sterkt fokusert i all ny 
offentlig lovgivning som f.eks. TEK-10.

Garasjenes høyde i forhold til vei styres av at løsninger som medfører at større elevasjon mellom



vei/lekeplass og garasje, ikke bør forekomme, av hensyn til sikkerheten. Så vel garasjer som
biloppstillingsplasser bør derfor være tilnærmet lik elevasjon som på vei/ lekeplass. Helst med litt fall 
mot vei. Videre bør heller ikke boden under garasjen ha en sokkelhøyde mye lavere enn 
sokkelhøyden på boligene. Vi har derfor forsølt å plassere boliger og garasjer lavest mulig, med disse 
kriteriene som grunnlag. Samtidig er så vel høyden på boder så vel som garasjer nå lavest mulig, med 
kun 2 meters høyde på hver, pluss takhøyde på 1 m.

Garasjer og boliger er nå plassert innenfor de mål som er satt for størrelse og høyde på byggene.

Eneste alternativ til dette forslaget, slik vi ser det, er å heve boligene til samme høyde som vei/ 
lekeplass.
Da vil en kunne lage kjellere i stedet for boder, men dette er neppe bedre for de bakenforliggende 
boligene.

Med den nye høydeplassering, som forholdet seg til regulert og opparbeidet adkomst, er altså begge
tiltakene innenfor gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det betyr at søknaden ikke lenger er
avhengig av dispensasjon slik at den kan gis den hurtigst mulige behandling hos kommunen.

Tidligere prosjekt innebærer, med naboklage knyttet til en dispensasjon, en uforutsigbar fremdrift for
prosjektet. Som kommunen er kjent med har vi solgt vår bolig, og har kun en meget midlertidig ordning 
for bopel. Det er derfor av stor viktighet for oss å være trygge på at vi fremmer et prosjekt som er i 
henhold til reguleringen, og således helt forutsigbart i forhold til godkjennelse.

I søkers skriv er nabomerknadene kommentert samtidig som det leveres inn reviderte 
tegninger og gjenpart av nye nabovarsler. Det er ikke innkommet nabomerknader til de nye 
tegningene, men en finner likevel å omtale nabomerknadene da det er rimelig å anta at de 
forhold naboen bemerker fortsatt gjør seg gjeldende.

Ragnar Østebrød har som hjemmelshaver til eiendommen kommet med følgende merknader 
i skriv av 17.01.13:
Viser til mottatt nabovarsel datert 07.01.13, poststemplet 09.01.13

Nabovarsel

Tidligere nabovarsel 4/9 eller 27/9 (+eventuelt tidligere) er ikke sendt/mottatt av gnr. 1 bnr. 50 og 97.

Jeg kjenner også til at flere gjenboere som ikke har mottatt nabovarsel 4/9, 27/9 og 9/1-13.

Da vi nylig søkte om opparbeidelse av lekeplassen på feltet, fikk vi opplyst av kommunen at alle 
naboer og gjenboere på hele felt (A,B,C,D) måtte varsles. Det ble selvsagt gjort.

Harald Pedersen opplyser til meg at han ikke visste at jeg eide tomt 1/97, men han ringte jo meg før 
han kjøpte de 2 tomtene og ville da kjøpe min tomt 1/07. Så det må være en grunn for at han unnlot å 
sende nabovarsel til meg.

Jeg vil kommentere nabovarsel med vedlegg datert 07.01.13:

Pkt. 1. – Harald Pedersen søker ikke om dispensasjon for gjeldende reguleringsplan. Etter hva jeg kan 
se av dokumentene jeg har mottatt, må det eventuelt søkes om dispensasjon pga av høyde.

Ptk. 2 – Harald Pedersen har krysset av for JA at forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger. 
Tom Grøsfjell ved seksjon byggesak opplyser at så ikke er tilfelle.

Ptk. 3 – Harald Pedersen har krysset av for NEI at høyspent kraftlinje kan være i konflikt med tiltaket, 
og har også krysset av for NEI til at tiltaket kan være i konflikt med vann- og avløpsledninger. I 
grenselinjen mellom gnr. 1 bnr. 101 og 102 ligger grøft med hovedstrømkabel til koblings-/ 
fordelingsskap, vann- og avløpsledninger for hele feltet. Med betydelige fyllmasser av stein og garasje 
oppå, kan dette bli et betydelig problem for framtidig vedlikehold og derfor anser jeg at dette er i 
konflikt med tiltaket.



Pkt. 4 – Harald Pedersen har krysset av JA for at han sikret vegrett ved tinglyst erklæring for tomtene. 
Jeg ber om at han framlegger dokumentasjon som viser at han har vegrett sikret med tinglyst 
erklæring - ved kjøp av gnr. 1 bnr. 96 og 97, ble ”rest” av eiendommen til selger gnr. 1 bnr. 5 overdratt 
til meg. (Dette er i all hovedsak vei i dag). Jeg besitter signert avtale med kart som bekrefter at jeg er 
eier av vei B bakenfor min eiendom gnr. 1 bnr. 97.

Pkt. 5 – Harald Pedersen har krysset av for Fritidsbolig i tillegg til bolig og bod under garasje. Han har 
altså ikke søkt om garasje, i alle fall ikke krysset av. Stiller spørsmål ved Fritidsbolig.

Forholdet til Reguleringsplanen

Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at boligene som det er søkt om, kom på et sånt nivå 
som fyllingen (tilkjørte steinmasser) nå viser.

Bestemmelsene i reguleringsplanen sier ”alle mål fra gjennomsnittlig eksisterende terreng”. i tilegg sier 
bestemmelsene at ”ved fastsetting av topp grunnmur for boligene i felt B og C skal en ta hensyn til 
estetikk og hensynet il utsikten til bakenforliggende boliger. En skal søke å holde topp grunnmur så lav 
som mulig. Målinger viser at gjennomsnittlig eksisterende terreng for den ene tomten kote + 22,2 og 
den andre + 20,9. Våre målinger av kotehøyde kan se ut som om de samsvarer med Harald 
Pedersens tegninger som er vedlagt søknaden av 04.09.12, henholdsvis 22,25 og 21,25. I sin søknad 
av 4.9 kan det se ut som om at han har tilnærmet forholdt seg til bestemmelsene i reguleringsplanen. 
Hvis jeg har forstått tegningene vedlagt nabovarsel 7/1-13 riktig, er topp grunnmur lagt på henholdsvis 
kote 23,5 og 23,0. Dette kan ikke sies å være i tråd med reguleringsplanens bestemmelser og det vil 
jeg på det sterkeste protestere mot at tillatelse blir gitt på søkte kotehøyde.

Harald Pedersen tar inn feil begrep i forhold til bestemmelsene i reguleringsplan, når han bruker 
”gjennomsnittlig ferdig planert terreng” og ”gjennomsnittlig utvendig terreng”. Sette står ingen steder i 
bestemmelsene som er vedtatt. Bestemmelsen er klare på at ”alle mål er fra gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”.

Det er en grunn til at bestemmelsen er tatt i reguleringsplanen, nemlig at på dette feltet er utsikten av 
stor betydning og dermed en opplevelse for de bakenforliggende boligene. Her på dette feltet er 
havutsikten uvurderlig. Det er derfor en av hovedsakene til at vi alle har bygd her. Og når havutsikten 
for store områder forsvinner, vil dette være en stor økonomisk verdiforringelse og betydelig forringelse 
av livskvaliteten. 

Slik jeg leser bestemmelsene i vedtatte reguleringsplan, er tiltaket i strid med reguleringsplan og 
derfor vil jeg protestere mot at det gis tillatelse til omsøkte tiltak. Tiltakshaver må derfor innrette seg 
etter bestemmelsene i reguleringsplan og senke topp grunnmuren med 2-3m, se ovenfor. En eventuell 
garasje må oppføres i henhold til bestemmelse i reguleringsplanen.

For øvrig viser jeg til min klage datert 07.01.13 på Eigersund kommune vedtak 10.12.12 i samme sak.

Viser også til May Britt Olsen Roslands klage på samme vedtak. Hennes klage støttes fullt ut.

Til dette har søker kommentert i skriv av 22.01.13:
Vi har nå mottatt en uttalelse fra Ragnar Østebrød på den bestående byggetillatelse, som jeg herved 
vil kommentere noe.

Generelt er jeg tilfreds med at han kun synes å måtte henge seg opp i evt kryss i skjemaet, at jeg etter 
hans mening skulle søkt om dispensasjon, samt at hans tolkning av egen plan synes å være i utakt 
med vår og byggesakssjefens i dette tilfellet. Han har overhodet ikke kommet frem med synspunkter 
og kommentarer på min fremføring av paragrafer og momenter som vi har tatt hensyn til i mitt tidligere 
tilsvar, så jeg tror ikke han kan trekke disse i tvil på et faglig grunnlag. 

Vår kommentar til klagers anførsler fremkommer tydelig av tidligere korrespondanse. Nabos 
hovedanliggende er plassering av bygg. 

Ved forrige behandling og godkjenning av prosjektet ble dette forholdet nøye vurdert av kommunen, 
med bakgrunn i tilsvarende klage fra May Britt Rosland.



Vi kan ikke se at nye momenter som kan endre forrige vurdering og vedtak er fremkommet fra klager, 
og ber kommunen derfor om å bekrefte tidligere approbasjon av vår byggesak hurtigst mulig.

Han tilfører således ikke saken ett eneste nytt moment, men fremfører at vi andre, som ikke deler 
hans syn på planens bestemmelser, ikke kan ha rett. Han om det. 

GENERELT OM PLANEN.

Vi har påpekt tidligere at planen ikke er særlig godt utformet og ikke er gjennomtenkt. Det at der 
allerede har vært flere dispensasjonssøknader på en så ny og relativt sett, liten plan, må vel høre til 
sjeldenhetene. Dette gjelder alt fra avkjørsel fra en tomt til rekkefølgekrav etc for andre. At så vel 
høyden på eksisterende adkomstvei og AV anlegg etc allerede umuliggjør det han hevder at er 
planens bestemmelser vedrørende høyde på sokkel, taler vel for at det ikke kan utføres slik han 
mener.

Men når det i planen benyttes beskrivelser og angivelser som ”alle mål er fra gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”, må det vel bli slik. Skal gesimshøyder beregnes ut ifra ”gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”? Eller skal de beregnes slik de gjøres ellers i landet ut ifra gjennomsnittlig 
terreng etter opparbeidelse?

Eller skal mønehøyden settes etter ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for deretter å sette 
sokkelhøyden ut ifra det? Byggets høyde er jo satt til 6.5 meter i dette tilfellet. Jeg ser ikke hvordan 
dette skulle fungere dersom det ikke beregnes fra sokkelhøyden? 

At topp grunnmur skal søkes holdes så lav som mulig er vel også en relativt subjektiv og omtrentlig 
formulering. Hadde kotehøyder vært benyttet så ville all rom for tolkning og synsing vært unngått. Men 
i denne planen står det lavest mulig, så da betyr det vel at når man har tatt hensyn til eksisterende 
infrastruktur som veier og VA anlegg og tilpasset seg dette, samt PBL, TEK, hensynet til estetikk, 
tilgjengelighet etc. så blir det liggende der det kan. Jeg vil påstå at en slik tolkning av planen som han 
hevder at det skal være, vil umuliggjøre flere titalls punkter i PBL.

I tillegg så har planen i seg selv lagt begrensninger på høydene til de foranliggende husene ved at de 
er 1.5 meter lavere enn de bak. 

Videre står det i planen at boligen kan inneholde tilleggsleilighet samt et bebygd areal på maks 35 %. 
Med en 15 meters byggeklausul mot veien, 4 meter til hver nabo (3 sider) så kan en jo prøve å få til 
dette, men det vil måtte gjøres med bruk av kjellerareal dersom man overhode kan få det til. Med 
bestående VA-anlegg tør jeg påstå at det er umulig dersom det hele skal senkes lavere enn det som 
er ansøkt. Det er således mange punkter i planen som kolliderer med hverandre. 

Det står også at ”eksisterende bygninger i Felt A og D inngår i planen, men ved gjennomføring legges 
bestemmelsene i planen for felt B til grunn.”

Hvordan en ser for seg dette er nokså vanskelig, da felt D har lagt der i mer enn 30 år. Skal det legges 
”Lavest mulig” ut ifra eksisterende terreng, 30 år etter at det ble bygd? 

Alt dette tar jeg med for å synliggjøre at denne planen er nok ikke så god og gjennomtenkt som den 
burde vært, både med hensyn til estetikk og til dette med høyder. Hadde f.eks veien med tilsvarende 
VA anlegg vært anlagt f.eks en meter lavere, så hadde det hjulpet en hel del. Men den er altså vedtatt 
slik den er, og det må vi forholde oss til. 

Veien ligger der, lekeplassen likeså, og sist men ikke minst, det felles VA-anlegget ligger der, så hva 
vi skulle gjort særlig annerledes, forstår ikke jeg. 

Jeg krysset av for at husene ikke kom i konflikt med VA anlegg i søknaden, men det gjaldt for den 
omsøkte høyden og til det kommunale anlegget som ligger i kanten av tomtene. 

Senkes det ytterligere vil det kunne komme i konflikt med det private anlegget, men det er en annen 
sak. At jeg ønsker en avtale om kostnadsdeling med de andre beboerne på feltet, dersom den skal 



ligge der den er anlagt, mener jeg er berettiget og forståelig. Dersom dette anlegget medfører 
ytterligere problemer og forsinkelser for meg, vil jeg vurdere å få det fjernet. Jeg minner om at der ikke 
foreligger en tinglyst rettighet til denne trassen, og at jeg ikke var informert om den før lenge etter at 
jeg hadde ervervet begge tomtene. 

Og igjen vil jeg påpeke de andre forholdene i så vel PBL som TEK med hensyn til utforming, 
tilgjengelighet etc, som gjør at de omsøkte boligene er planlagt utført 100 % i tråd med så vel planen, 
som alle andre lover og regler slik jeg ser det.

Vi er vel snart de eneste som ikke trenger dispensasjoner fra planen kan det synes som, så jeg forstår 
ikke all støyen rundt dette.

TILSVAR TIL SKRIV AV 17 JAN. 2013. fra R.Østebrød.

Jeg noterer meg at Østebrød ikke engang har forsøkt å kommentere eller tilbakevise de nær 50 
paragrafer som jeg henviste til at lå til grunn for vår søknad, i tillegg til kommentarene til selve planen. 

Han kommenterer imidlertid saksgangen til lekeplassen, noe som gjør at jeg må svare på det. 
Lekeplassen ble omsøkt bygget den 18 Oktober og godkjent 13 Desember 2012.

Da den var opparbeidet allerede før jeg så anlegget første gangen i April, betyr det at denne var 
opparbeidet ulovlig og uten byggetillatelse, av tiltakshaver, allerede lenge før det ble søkt på.

Dette, sammen med andre tiltak som ikke er utsendt korrekt nabovarsling på, viser at dette med krav 
til korrekt saksgang ikke synes å gjelde tiltakshaverne, med mindre det gjelder andre enn dem selv. 

Men jeg er altså ikke ute etter å kverulere rundt disse punktene, selv om de er helt identiske med det 
som klageren selv har anført som årsaken til hans klage.(saksbehandlingsfeil)

Jeg formoder at de innen den lokale forvaltningen har annet å bedrive tiden med enn at vi skal drive å 
kverulere rundt et ”kryss” slik, komma der, og andre ting som er saken uvesentlig. 

Jeg har betalt nær 2.5 mill. kroner for disse tomtene til nå, og er kun ute etter å få bebygge de to 
tomtene og flytte inn; gjerne så snart som mulig. Jeg regner med at det er flere på samme feltet som 
har akkurat det samme ønsket som det.

Så til de punktene som er kommentert:

Pkt 1: Der er ikke grunnlag for å søke dispensasjon fra planen på noe punkt, derfor er ikke slik søknad 
sendt.

Pkt 2: Der ble avholdt forhåndskonferanse med Grøsfjell, Dag Fasting (arkitekt) Malvin Hillestad 
(byggteknisk ingeniør) og meg på kommunens bygg, men jeg vet ikke om kommunen gjorde referat fra 
det, men det var der jeg fikk utdelt nabolisten i alle fall. Selv om jeg ikke ser relevansen til denne 
saken, så er der avholdt forhåndskonferanse.

Pkt 3: Vi har krysset av at tiltaket ikke var i strid med VA anlegg slik det var omsøkt. Skal det ned på 
de høyder Østebrød mener (-2 til 3 meter til) så er i ikke bare i konflikt med anlegget, det medfører at 
det må fjernes.  Dette kan komme til å bli et sentralt spørsmål, dersom vi mot formodentlig må senke 
byggene ytterligere. Jeg har redegjort for så vel dette som andre sider av denne plasseringen, og 
utelukker ikke at det må fjernes, men det er i så fall en sivilrettslig sak som ikke angår vår 
byggesøknad. Vi har tilgang til både vann, overvann og spillvannsledninger direkte på det kommunale 
anlegget dersom vi ønsker det, så å bebygge disse to tomtene vil være uavhengig av eksisterende VA 
anlegg.

Pkt 4: Så vidt jeg vet er reguleringsplanen et juridisk dokument som viser adkomst til tomtene.  I sin 
søknad om ”tillatelse i ett trinn” datert 18.10.2012, og angjeldende lekeplassen, angir f.eks ansvarlig 
søker (da sammen med eller på vegne av tiltakshaverne) at : ”tomta har adkomst til privat vei som er 
opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. Tinglyst erklæring foreligger”.   



Så med mindre tiltakshaverne har regulert en vei og lekeplass som er til fri benyttelse for alle andre 
enn de som besitter brnr 101 og 102, så er det vel i orden med avkjørsel da skulle jeg tro. Som 
tidligere nevnt bør nok tiltakshaverne sjekke hva som står i PBL § 66 og 67. Det står altså at det er 
faktisk forbudt å skille fra tomter som ikke har adkomst til offentlig vei. Dersom dette skulle være 
tilfelle, så er man sivilrettslig økonomisk ansvarlig for at slike opplysninger er tilbakeholdt. Det er vel 
rimelig klart. 

Dersom klagerne ønsker å gå til sivilt søksmål på dette punktet om tillatelse til å benytte veien, så står 
det dem selvfølgelig fritt å gjøre det, men jeg tror ikke det er tilrådelig. J.fr andre konsekvenser for de 
beboerne som må flytte ut fra sine boliger i mellomtiden da de ikke vil ha verken vann eller kloakk over 
eiendommene dersom dette blir utviklingen. Jeg ser at Østebrød behendig unngår alle mine spørsmål 
om å dokumentere sin rett til at VA anlegget ligger på mine eiendommer, samt alle andre vurderinger 
jeg har henvist til i mitt første tilsvar. Som f.eks hva han tenkte på når han la VA- anlegget inn på mine 
tomter på en dybde av +/- 21.500. (mens han nå hevder at våre hus skal ligge på kt 21.000 til kt 
20.000?) Det kunne jo vært muntert å se hvordan dette var tenkt gjort.

Mente han at vi skulle dekke rundt dem med en dybde inn til anlegget på mer enn 1.3 meter i alle 
retninger, og gjøre dem frostfrie for resten av feltet, lyder vel noe urimelig. Disse ville jo ha lagt i løse 
luften etter hans beregninger. Viser for øvrig til mitt tidligere tilsvar der alle disse punktene er vel 
belyst.

Pkt 5: Det er mulig at der kan være krysset av feil rubrikk i den opprinnelige søknaden, men jeg tror 
ikke kommunen er i tvil om hva som skal bygges der. Det står også klart og tydelig i så vel nabovarsler 
som i alle andre papirer at der skal bygges boliger og garasjer.

REGULERINGSPLANEN.

Dette punktet er så godt belyst i mitt tidligere tilsvar, at jeg kun vil kommentere de viktigste punktene.

Under Felt C står det at sokkelhøyde skal være ”lavest mulig”. At det under felt B står at alle høyder 
skal regnes ut ifra ”Gjennomsnittlig eksisterende terreng” har således ingen relevans for Felt C. 

At Østebrød ”leser bestemmelsene” til at dette med gjennomsnittlig og eksisterende terreng også 
skulle gjelde Felt C, kan jeg ikke ta inn over meg. Hadde han som tiltakshaver ment at det også skulle 
gjelde for Felt C, så burde han ha skrevet det også der, og ikke bare under felt B. For Felt C står det 
kun ”lavest mulig”, noe jeg mener at er overholdt i nåværende plassering. Som nevnt i mitt tidligere 
tilsvar, så er der svært mange andre parametere og paragrafer som skal tas hensyn til når en skal 
plassere et bygg. Særlig viktig er tilgjengelig adkomst, men der er også mange andre faktorer som 
gjør at en lavere plassering vil gi dårligere boforhold. Som f.eks snørydding etc. Selv med den 
foreslåtte plasseringen så vil snøfokk gjøre at det vil fonne seg i gården mellom veien og husene. 
Særlig ved østavær, som er den vanligste vindretningen for snøvær. Jo lavere husene plasseres, jo 
mer problemer.

Heller ikke et slikt forhold blir bedre m.h.t. kravet til tilgjengelighet for boligen.

En kan jo spørre seg når en ser plasseringen på sønnens hus, som er i felt B, om denne er ”lavest 
mulig” og etter ”eksisterende terreng” eller ei.

Og kanskje enda mer spesielt blir det når en ser hva May Britt Rosland har gjort. Hun har bygget et 2 
etasjes bygg rett foran naboen på br.nr  99, og hevet sokkelhøyden til ca 1 meter over 
parkeringsplassen. Dette kunne med fordel vært senket en god del, men der synes ikke dette med 
”lavest mulig” å gjelde. (se vedlagt foto)

Der foreligger en godkjent reguleringsplan som vi har forholdt oss til, og som vi, etter nøye vurderinger 
når det gjelder plasseringer av husene, har funnet at vi har fulgt til punkt og prikke. 

Der er stadig referert til ” man ikke i sin villeste fantasi” kunne sett for seg hvordan dette ville bli. Det er 
mulig det, men altså ikke et argument som kan brukes mot oss. Vi har forholdt oss til planen og må 
også tilføre at de massene han refererer til ikke representerer det ferdige produkt. Disse massene skal 



benyttes til å terrassere og ferdigstille tomtene slik som søknadene tilsier. Det vil m.a.o ikke bli seende 
slik ut som de ligger i dag.  Men det er vel unødvendig å nevne?

Videre presiserer jeg at vi har forholdt oss til de faktiske forhold hva gjelder planen slik den er 
utformet, kotehøyder, anlagte veier, bestående terreng etc, og levert byggesøknader som vi mener er i 
tråd med dette.

Jeg tolker dette slik at mye av klagene bunner nok ut i egoisme for egen eiendom og egne interesser, 
og ikke så mye i det at de mener at faktiske regler og planer ikke er fulgt. Det ser man av plassering 
av egne og nær families bygg.

Men det er ikke sikkert at der finnes så mange argumenter som underbygger hans syn.

Så jeg begynner å få mistanker om hva det er han er ute etter, og får etter hvert en snikende følelse 
av at han manøvrerer dette inn mot en politisk, kommunal behandling.

Jeg skylder derfor å gjøre oppmerksom på at jeg nok anser meg til å være relativt overfølsom og 
allergisk til slikt innen den offentlige forvaltningen i småkommuner. At en lokal ”størrelse” som kjenner 
mange i den offentlige forvaltningen og lokale politikken, skal kunne manipulere disse bekjente er i 
hvert fall ikke en ukjent problemstilling. Spesielt ikke når det gjelder en innflytter som meg, og ikke 
kjenner noen innen de samme beslutningsorganene.

Dette kan også begrunnes med at det første han forlangte var å bytte ut saksbehandler. En 
saksbehandler jeg synes har opptrådt upartisk og korrekt i alle sammenhenger i denne saken. 

Jeg vil derfor holde et våkent øye med dette fremover, men står gjerne til disposisjon dersom noen 
måtte ha den formening at planen ikke er fulgt. Der er som tidligere nevnt, ingen motsvar til mine 
anførsler i mitt tidligere tilsvar fra klagerens side, og heller ingen nye momenter som er tilført saken 
etter at byggetillatelsen forelå. 
Jeg mener derfor at planen og alle andre parametere er overholdt i våre søknader og ber om at vi får 
ny byggetillatelse eller opprettholdt eksisterende byggetillatelse snarest mulig.

Det er ikke avholdt forhåndskonferanse i lovens forstand i saken, men det ble avholdt et 
møte mellom saksbehandler, tiltakshaver og hans rådgivere. Hvorvidt det er krysset av for 
forhåndskonferanse synes i alle tilfelle ubetydelig, og en finner ikke grunn til å kommentere 
denne merknaden nærmere.
Det samme gjelder for øvrig Østebrøds merknad om at det er krysset av for fritidsbolig som 
åpenbart er en inkurie. 

Byggesakssjefen forutsetter at tiltaket ikke kommer i strid med høyspent kraftlinje eller vann-
og avløpsledninger. Det synes å fremgå av søkers opplysninger at dette er tilstrekkelig 
ivaretatt i prosjekteringen.

Østebrød anfører at det ikke foreligger tinglyst erklæring om vegrett over eiendommen gnr. 1 
bnr. 5 som han etter eget utsagn disponerer. Bygningsmyndighetene har begrenset adgang 
til å undersøke privatrettslige forhold. Reguleringsplanen vil ikke i seg selv være styrende for 
privatrettslige forhold, men det fremstår som åpenbart i dette tilfelle at hovedbruket gnr. 1 
bnr. 10 har hatt vegrett over gnr. 1 bnr. 5. Det synes i dette tilfelle klart nok ut fra gjeldende 
ulovfestet tingsrett at denne vegretten har blitt videreført til de fradelte eiendommene gnr. 1 
bnr. 101 og 102.
Det er Østebrød selv sammen med Odd Olsen som har utarbeidet reguleringsplanen og han 
har i nabovarselet for søknad om fradeling av gnr. 1 bnr. 101 og 102 samtykket i tiltaket. 
De privatrettslige forholdene synes med dette klare nok for bygningsmyndighetene til å fatte 
et vedtak. Dersom det likevel ikke skulle foreligge vegrett for de fradelte parsellene, anser en 
dette som et privatrettslig forhold Østebrød må forfølge selv.

Omsøkt garasjebygning har til sammen et bebygd areal på ca. 68 m². Dette arealet er 
imidlertid fordelt over to eiendommer. Da reguleringsplanen tillater opptil 50 m² garasje på 



hver eiendom, kan en vanskelig se at omsøkt tiltak skulle være i strid med reguleringsplanen. 
Garasjen på eiendommen gnr. 1 bnr. 101 er kun ca. 34 m² og følgelig innenfor 
reguleringsplanens bestemmelser.

Dersom ikke annet er spesifisert i reguleringsplanen skal høyde regnes ut fra møne og 
gesims til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Dette betyr at bygningene kan 
overstige de nevnte høydene fra ferdig planert terreng så lenge høyden over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå ikke overstiges. 
Det er kun henvist til ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for boligfelt B. Byggesakssjefen 
finner derfor at en slik beregningsmåte ikke skal legges til grunn for de felt der dette ikke er 
presisert. Dette synes også å være det mest hensiktsmessige idet tomtene i boligfelt er 
forholdsvis bratte samtidig som veg er opparbeidet på ca. kote +23-24. Sammenholdt med 
de regulerte byggegrensene og utformingen på adkomsten til gnr. 1 bnr. 102, ville det vært 
tilnærmet umulig å få realisert reguleringsplanen dersom man skulle legge til grunn 
”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for disse tomtene.

Omsøkt tiltak synes dermed å være innenfor reguleringsplanens tillatte høyder.

Det fremgår av reguleringsplanen at det skal tas hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger ved oppføring av boliger i felt c. Videre skal en søke å holde topp 
grunnmur så lav som mulig.

Dette er skjønnsmessige begrep, og det er vanskelig å se om bestemmelsen setter større
begrensninger enn det som fremgår av plan- og bygningslovens generelle krav til tiltakets 
visuelle kvaliteter, jamfør pbl. § 29-2.
Omsøkt bolig er plassert omtrent én meter under kotehøyde på veg. Dette medfører at 
utsiktstapet begrenses betraktelig. Eiendommen er som nevnt forholdsvis bratt, spesielt i 
vest der adkomsten til eiendommen er, samtidig som det er regulert byggegrense 15 meter 
fra vegmidte mot øst.
Utsiktstapet for bakenforliggende boliger synes ut fra forutsetningene å være innenfor det en 
må tåle i boligfelt av denne type.

Det må etter byggesakssjefens syn også tillegges vekt at det er Østebrød selv, sammen med 
Odd Olsen, hjemmelshaver til gnr.1 bnr. 10, som har stått som utbygger av feltet. Det er på 
slikt grunnlag nærliggende å tro at Østebrød langt på vei har akseptert de omsøkte høydene 
på boligene som en direkte konsekvens av den valgte utformingen på feltets tekniske 
infrastruktur. En må i det minste se hen til kotehøydene på disse anleggene i vurderingen av 
hva som er ”lavest mulig” i reguleringsplanens forstand.

Byggesakssjefen finner med dette at det er tatt tilstrekkelig hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger samtidig som topp grunnmur er plassert så lavt som mulig ut fra 
forholdene på tomten.

Harald Pedersen har i skriv av 03.09.12 sannsynliggjort at han kan forestå oppføringen av
omsøkt tiltak, og godkjennes dermed som selvbygger. Det forutsettes at de opplysninger 
som er gitt i søknaden legges til grunn i arbeidet, herunder bruk av de omtalte foretakene 
innenfor de fagområder som vedgår dem.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med bestemmelser i eller i medhold av plan- og
bygningsloven, herunder reguleringsplan for Heien.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger 
installere vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.



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.

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 overkant gulv på bolig godkjennes på kote +23,5.
4. Høyde overkant gulv garasjeplan godkjennes på kote +24,65.
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
6. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

kan gis.
7. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat

avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg.
Innenfor frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid
være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene
må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5
m over vegnivå.

8. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Kravet om
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

9. 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.

10. Bygningen 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.

11. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes
situasjonskart 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.

12. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før lekeplass er ferdigstilt.
13. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Harald Pedersen godkjennes i henhold til søknad datert 03.09.12 som selvbygger
for hele tiltaket, tiltaksklasse 1.

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

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

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033 Harald Pedersen

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 188 1692 Harald Pedersen

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 1 1034 Harald Pedersen

Sum 9.759,-

Regning for behandlingsgebyr vil av praktiske hensyn ikke bli ettersendt. Fastsetting av gebyr 
anses ikke som del av byggetillatelsen, og omfattes ikke av omgjøringsvedtaket ovenfor. 
Tidligere sendt regning gjelder derfor fortsatt.

Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt. Dersom det allerede er sendt regning for tilknytningsavgift, vil det ikke sendes 
ny.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
May Britt Olsen Rosland Grødelandsvegen 221 4343 ORRE
Ragnar Østebrød Ytstebrødvn. 651 4374 EGERSUND





EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Harald Pedersen

Brunesvei 109
4322 SANDNES

Vår ref.: 12/31352 / 12/2077 / GBR-1/101, FA-L42 Dato: 10.12.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 101 med bruksareal 
ca. 156 og garasje med ca. 30 m².
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra Maybritt Olsen Rosland.
Søknaden omfatter oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene 
gnr. 1 bnr. 101 og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, vedtatt av kommunestyret 09.03.09. Omsøkt areal 
er i planen regulert til byggeområde - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
534/12 Byggesakssjefen delegert 10.12.2012

Maybritt Olsen Rosland har som hjemmelshaver til gjenboereiendommen gnr. 1 bnr. 100 kommet 
med følgende merknader i skriv av 10.09.12:
Kan ikke godta inntegnet garasje mellom husene da dette ikke følger reguleringsplanen for området.
I bestemmelsene for Heien boligområde står det at garasje kan være inntil 50 m² med maksimal 
mønehøyde på 4 m.
På disse tegningene jeg har fått tilsendt finnes ingen mål på garasje, men med mitt øyemål, rager garasjen 
over det ene huset som faktisk har en mønehøyde på 6,5 m.
Noe som da er 2,5 m over godkjent høyde.

Dette vil ta utsikt fra meg, noe jeg setter meg sterkt imot.

Til dette kommenterer søker i skriv av 25.09.12:
Vi har mottatt klage fra nabo Maybritt Rosland vedrørende høyde på garasjene.



Disse er planlagt med sokkelboder i fasaden mot øst grunnet boligenes lave plassering i terrenget, noe 
som medfører behov for ekstra boder. Dette medfører også at garasjenes høyder overstiger regulert maks 
høyde, sett i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terreng, men ikke sett fra innkjørselssiden, som jo er 
mot klager.

Garasjenes høyde ville således kunne tolkes til å være en dispensasjonssak.

Reguleringsplanen tilkjennegir en intensjon om å senke boligene mest mulig. Man må anta at dette har sin 
bakgrunn i at bakenforliggende bebyggelse skulle nyte godt av dette. Vi har, i vår søknad, forholdt oss til 
dette og gitt boligene, vurdert i ettertid, en unaturlig lav plassering.

I forbindelse med nabovarselet ser vi at vårt omsøkte prosjekt uansett er lite tilfredsstillende for klager, og 
har derfor revurdert plassering av bolig og garasje i forhold til høyde.

Vi ønsker nå, med bakgrunn i klagers innspill, å gi boligene en høydeplassering som er naturlig i forhold til 
adkomstvei, med en litt mer direkte adkomst til boligenes hovednivå. Noe vi antar også har vært en 
intensjon i gjeldende plan.

Dette er den beste løsningen for begge eiendommen e og har en rekke positive konsekvenser teknisk og 
praktisk, også i forhold til hovenintensjoner i PBL.

Teknisk betyr det at eksisterende kommunaltekniske anlegg ikke må legges om. Dette var en betingelse for 
å implementere den omsøkte løsningen, noe som ville medføre betydelige ekstra kostnader for de to 
omsøkte tiltakene. Omleggingen ville måtte gjøres både for ledninger mellom de omsøkte boligtomtene, 
samt for ledningene anlagt på vestsiden av boligene i adkomstvei, da disse er plassert i grenselinjen 
mellom veg og våre tomter. Der er således ikke plass til en støttemur i den høyden som tidligere omsøkt.

Det er åpenbart at utbyggernes tekniske planer er basert på plasseringen av boligene i noenlunde nivå 
med adkomstvei, og at de derfor har plassert infrastruktur i forhold til dette, i høyde så vel som i forhold til 
nabogrensene.

Når man legger boligene i en naturlig høyde i forhold til adkomstvei betyr det at man kan etablere boliger 
forberedt for livsløpsstandard. Dette punktet er ekstra relevant, siden vi har oppnådd en alder hvor 
tilgjengelighet til boligen er et prioritert anliggende. Dette punktet er også sterkt fokusert i all ny offentlig 
lovgivning som f.eks. TEK-10.

Garasjenes høyde i forhold til vei styres av at løsninger som medfører at større elevasjon mellom 
vei/lekeplass og garasje, ikke bør forekomme, av hensyn til sikkerheten. Så vel garasjer som 
biloppstillingsplasser bør derfor være tilnærmet lik elevasjon som på vei/ lekeplass. Helst med litt fall mot 
vei. Videre bør heller ikke boden under garasjen ha en sokkelhøyde mye lavere enn sokkelhøyden på 
boligene. Vi har derfor forsølt å plassere boliger og garasjer lavest mulig, med disse kriteriene som 
grunnlag. Samtidig er så vel høyden på boder så vel som garasjer nå lavest mulig, med kun 2 meters 
høyde på hver, pluss takhøyde på 1 m.

Garasjer og boliger er nå plassert innenfor de mål som er satt for størrelse og høyde på byggene.

Eneste alternativ til dette forslaget, slik vi ser det, er å heve boligene til samme høyde som vei/ lekeplass. 
Da vil en kulle lage kjellere i stedet for boder, men dette er neppe bedre for de bakenforliggende boligene.

Med den nye høydeplassering, som forholdet seg til regulert og opparbeidet adkomst, er altså begge 
tiltakene innenfor gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det betyr at søknaden ikke lenger er 
avhengig av dispensasjon slik at den kan gis den hurtigst mulige behandling hos kommunen.

Tidligere prosjekt innebærer, med naboklage knyttet til en dispensasjon, en uforutsigbar fremdrift for 
prosjektet. Som kommunen er kjent med har vi solgt vår bolig, og har kun en meget midlertidig ordning for 
bopel. Det er derfor av stor viktighet for oss å være trygge på at vi fremmer et prosjekt som er i henhold til 
reguleringen, og således helt forutsigbart i forhold til godkjennelse.

I søkers skriv er nabomerknadene kommentert samtidig som det leveres inn reviderte tegninger 
og gjenpart av nye nabovarsler. Det er ikke innkommet nabomerknader til de nye tegningene, 
men en finner likevel å omtale nabomerknadene da det er rimelig å anta at de forhold naboen 
bemerker fortsatt gjør seg gjeldende.

Omsøkt garasjebygning har til sammen et bebygd areal på ca. 68 m². Dette arealet er imidlertid 
fordelt over to eiendommer. Da reguleringsplanen tillater opptil 50 m² garasje på hver eiendom, 
kan en vanskelig se at omsøkt tiltak skulle være i strid med reguleringsplanen. Garasjen på 



eiendommen gnr. 1 bnr. 101 er kun ca. 34 m² og følgelig innenfor reguleringsplanens 
bestemmelser.

Dersom ikke annet er spesifisert i reguleringsplanen skal høyde regnes ut fra møne og gesims til 
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Dette betyr at bygningene kan overstige de 
nevnte høydene fra ferdig planert terreng så lenge høyden over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå ikke overstiges. Omsøkt tiltak synes her å være innenfor reguleringsplanens 
tillatte høyder.

Det fremgår av reguleringsplanen at det skal tas hensyn til estetikk og utsikt til bakenforliggende 
boliger ved oppføring av boliger i felt c. Videre skal en søke å holde topp grunnmur så lav som 
mulig.
Dette er skjønnsmessige begrep, og det er vanskelig å se om bestemmelsen setter større 
begrensninger enn det som fremgår av plan- og bygningslovens generelle krav til tiltakets visuelle 
kvaliteter, jamfør pbl. § 29-2.
Omsøkt bolig er plassert omtrent én meter under kotehøyde på veg. Dette medfører at 
utsiktstapet begrenses betraktelig. Eiendommen er forholdsvis bratt, spesielt i vest hvor 
adkomsten til eiendommen er, samtidig som det er regulert byggegrense 15 meter fra vegmidte 
mot øst.
Utsiktstapet for bakenforliggende boliger synes ut fra forutsetningene å være innenfor det en må 
tåle i boligfelt av denne type.
Byggesakssjefen finner med dette at det er tatt tilstrekkelig hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger samtidig som topp grunnmur er plassert så lavt som mulig.

Harald Pedersen har i skriv av 03.09.12 sannsynliggjort at han kan forestå oppføringen av 
omsøkt tiltak, og godkjennes dermed som selvbygger. Det forutsettes at de opplysninger som er 
gitt i søknaden legges til grunn i arbeidet, herunder bruk av de omtalte foretakene innenfor de 
fagområder som vedgår dem.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med bestemmelser i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, herunder reguleringsplan for Heien.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger installere 
vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.

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.

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 overkant gulv på bolig godkjennes på kote +23,5.



4. Høyde overkant gulv garasjeplan godkjennes på kote +24,65.
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
6. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

kan gis.
7. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 

avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. 
Innenfor frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid 
være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene 
må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 
m over vegnivå.

8. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.  Kravet om 
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

9. 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. 

10. Bygningen 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.

11. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart 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.

12. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før lekeplass er ferdigstilt.
13. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Harald Pedersen godkjennes i henhold til søknad datert 03.09.12 som selvbygger 
for hele tiltaket, tiltaksklasse 1.

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

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
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033 Harald Pedersen

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 188 1692 Harald Pedersen

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 1 1034 Harald Pedersen

Sum 9.759,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 
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Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Sum 40.000,-

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Maybritt Olsen Rosland Grødelandsvegen 221 4343 ORRE
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef



________________________________________________________________ 

Fra:  Harald Pedersen 

Sendt: 13.03.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: tobbestorm@hotmail.com;'Dag Brantenberg Fasting';'Malvin Lars Hillestad';'Nils Geir Vestvik' 
Emne: Gnr 1 Brnr 101,102 
________________________________________________________________ 

 Hei

Her er vedlagt vårt tilsvar til klagene. Jeg måtte scanne tilsvarsbrevet i en togang, så derfor kommer det 
som 2 dokumenter.

Håper at dette er tilstrekkelig, og står gjerne til disposisjon dersom ytterligere informasjon er ønsket.

Mvh

Harald Pedersen



VEDLEGG TIL TILSVAR. Vedlegg  1.

Kommentarer til klage.

Generelt ønsker jeg å overse alle tendensiøse anklager om løgn og andre usannheter som Østebrød 

forsøker å fremstille, og heller forsøke å forholde meg til sakens faktiske innhold. Tilsvaret er en 

forkortet versjon av dette vedlegget, men med bakgrunn i de, til dels alvorlige anklagene som er 

rettet mot kommunens administrasjon og meg selv, er det nødvendig også å vedlegge denne 

redegjørelsen. 

1. Først forsøker Østebrød å konstruere mistillit mot saksbehandler Grøsfjell, bl.a vedr. at det 

skal være noe forhold mellom søker og Grøsfjell  som skulle gjøre han inhabil.  Dvs i en slik 

forstand at Grøsfjell skulle ta ”mitt parti” mot klager. Dette er en meget alvorlig påstand mot 

en offentlig ansatt, som man må være meget forsiktig med å presentere, og særlig uten å 

belegge dette med solide bevis. Personlig kjenner jeg ikke Grøsfjell, men jeg synes at han har 

opptrådt både profesjonelt og upartisk. Når han fraråder meg å benytte løsninger som krever 

dispensasjoner, og råder meg til å forsøke å forme søknadene slik at dispensasjons-søknader 

unngås, er dette en del av hans veiledningsplikt, slik den er beskrevet i lov om forvaltning.  

Det samme gjelder å formidle relevante mailer og annen info som berører min byggesak. 

Dette kan man anta  er basert på hans erfaringer fra liknende søknader .  All kontakt med 

Grøsfjell har vært forbundet med sak, og han har etter beste evne objektivt forklart hvordan 

kommunen ser på diverse sider av saken og om selve saksbehandlingen og hva som skjer ved 

klager og anker . Han har aldri uttrykt seg partisk for verken det ene eller det andre. For 

ordens skyld vil jeg også påpeke at det er byggesaksjef Valle som har gitt tillatelsene og 

skrevet under på disse. Det er således hans vurderinger og konklusjoner som står i 

vedtakene.

2. Østebrød hevder at han ikke har deltatt i VA anlegget på G.nr 1 Brnr 10 eller dets tomter. 

Dette er feil. Han var tiltakshaver til VA-planen sammen med Odd Olsen. ( vedlegg 3 )

3. Han blander også sammen sitater og løsrevne setninger fra tidligere søknader, som ikke 

gjelder den Byggetillatelsen han nå har klaget på. Jeg finner det derfor riktig å påpeke fakta i 

tidligere søknader.

 Etter å ha kjøpt den første tomten, som ble overtatt ”uten heftelser” , i et felt med 

godkjent reguleringsplan, ble jeg etter hvert klar over at der ikke var mulig å bebygge 

tomten uten dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette særlig med hensyn til å få

etablert en godkjent avkjørsel. Alle løsninger på avkjørsel fra tomten på brnr 102, 

innebar dispensasjons, og av den grunn ble slik løsning forlatt. 

 Det er korrekt at jeg da søkte en lavere beliggenhet enn den som nå er godkjent. 

Dette  var  imidlertid før jeg hadde fått vite at det var anlagt et felles VA-anlegg over 

min tomt. Også denne søknaden klaget R.Østebrød på og truet med sivilrettslige 

søksmål  ( se vedlegg 2 .) Begrunnelsen var at vi måtte søke om å få ta en liten flik av 

lekeplassen å muliggjøre avkjørsel fra tomten, da etablert adkomst, ved en feil i 

reguleringen, ikke var praktisk mulig. May Britt Rosland klaget på at det ikke var vist 

garasje i søknaden. 

 Vi erfarer således at det vil bli klaget på alle tiltak vi fremmer, uansett innhold. Vi har 

derfor kun tillagt planens bestemmelser og øvrige beskrevne forholdene vekt. 

Østebrøds klage baserte seg på at all den tid ”han” hadde avgitt tomt til vei (Feil: 



Løyning ga veirett) frem til lekeplassen, så måtte det en sivilrettslig avgjørelse på et 

evt erstatningskrav fra han, FØR det kunne gis byggetillatelse. Dette ville tatt flere år 

å få avklart.  Dette privatrettslige forholdet har også lite med en godkjennelse i hht. 

Til PBL og gjeldende reguleringsplan, som er hjemmelsgrunnlaget for vår søknad om 

byggetillatelse, å gjøre. Det er, slik vi ser det, liten tvil om at Østebrød har lagt opp til 

en trenering av saksgangen, og et forsøk på å stoppe all bygging på disse tomtene. 

Motivet for dette kan man kun spekulere i, men det er en kjent sak at han selv 

arbeider med tomteutvikling, og i denne posisjonen er på jakt etter ledige tomter for 

sin virksomhet. 

 Da Odd Olsen informerte oss om at sønnen var interessert i å selge sin tomt, så vi en 

løsning på avkjørselen. Jeg kjøpte denne tomten og søkte om en korrigert, felles 

avkjørsel. Men da fremdeles i et nivå som viste seg å bli for lavt da gjennomsnitts 

mønehøyde på garasjen/boden ble over 4 meter. Ved å heve gjennomsnittsnivået 

ble mønehøyden lavere enn 4 meter.

 Vi ble så gjort oppmerksomme på at der var etablert et VA anlegg som gikk under 

begge tomtene, men som Odd Olsen sa ” lå veldig lavt, så det vil dere ikke få 

problemer med”.  Vi målte utgangen av tankene.  OV tanken ligger med utløpet på 

2.7 meter under veien/lekeplassen. Da vannet ligger høyere enn dette (dersom det 

er korrekt lagt) blir det å anse at toppen av VA anlegget ligger  ca 2.3-2.4 meter 

under veien. Med en normal overdekning for frostsikring antok vi at 1.3 meter ville 

være tilstrekkelig, og derfor er høyden på det omsøkte nivået, ca 1 meter under 

lekeplassen. Det ble vurdert slik at dette var en riktigere høyde også sett ut ifra 

tilgjengelighetskravet som stilles til nye boliger. I møte med Ragnar Østebrød, hevdet 

han at  VA anlegget som er etablert på brnr 10 er Odd Olsens ansvar. Dette blir også 

gjentatt i klagen. Dette er uomtvistelig feil. Østebrød og Olsen er sammen 

tiltakshavere for hele VA anlegget. Dette er for øvrig, langt på vei, ulovlig bygget. For 

det første påla kommunen ansvarlig søker for anlegget, Hedland, at ansvarlig 

prosjekterende  (Stikkaren) skulle søke om lokal godkjennelse i Egersund Kommune, 

da han ikke hadde dette. Dette ble ikke gjort, på tross av gjentatte purringer fra 

kommunen (Tønnesen). Først i høst, 1 til 2 år etter at anlegget ble bygget, ble 

ansvarlig prosjekterende godkjent. Dette, samtidig med at det ble gitt ferdigattest. 

Problemet er imidlertid at ingen har kontrollert at anlegget er anlagt som 

prosjektert, omsøkt og godkjent. Først når vi sjekker plasseringen fremkommer det 

at denne er anlagt med mer enn 2 meter avvik fra det som var godkjent, dvs midt i 

veien. Det ligger derfor nå godt inne på min tomt. Lekeplassen (som ikke var omsøkt 

bygget overhodet) og VA anlegget der Ragnar Østebrød var tiltakshaver, er bygget 

ulovlig. Også for den delen av anlegget som ligger på brnr 10 og 102. 

 Jeg har tidligere hevdet, og jeg har ikke endret holdning til dette, at jeg vil forlange at 

når dette anlegget ligger over min tomt, må det utformes en avtale om deling av 

fremtidige kostnader dersom det skulle komme brudd eller liknende på anlegget. Jeg 

har i tillegg påpekt at anlegget ikke er i konflikt med den nå omsøkte høyden på 

husene, men at vil bli det dersom husene skal senkes. 

 I den sist godkjente søknaden er høydene på garasjen/boden, høyden på husene, 

størrelsen på alle bygg og høydene korrekte i forhold til gjeldende regulering. Å 

hevde at verken garasjen eller husene passer på tomtene blir derfor feil. Det blir 



hevdet at jeg er pålagt å undersøke alle forhold før jeg søker. Dette er selvsagt ikke 

riktig. Når man kjøper en tomt i et godkjent regulert felt, så skal man kunne bebygge 

disse uten dispensasjoner. Når det gjelder VA anleggets plassering så er ikke dette en 

registrert og tinglyst rettighet, så jeg var helt uvitende om dette. Hverken kommunen 

eller selgerne opplyste meg om at dette var anlagt over tomtene. Det fremkom først 

senere, og mer som en tilfeldighet enn som en byggteknisk opplysning. Første 

gangen jeg fikk se hele VA planen, var i Januar 2013, da jeg bestilte den fra 

kommunen. Vi tok da også egne målinger av kummer og høyder for å kunne 

dokumentere våre påstander. (vedlegg 5 )

4. Veirett. Da det ihh.PBL er forbudt å skille ut tomter uten at der er sikret veirett til offentlig 

vei, samt at dette er godkjent av myndighetene  i dette tilfellet, må jeg derfor forutsette at 

der er veirett til tomtene. Reguleringsplanen sier at det er felles avkjørsel for alle tomtene i 

feltene A,B,C og D. Den sier også at alle fellesområdene er felles for alle tomtene innenfor 

planområdet. Dette forutsettes også å  gjelde veien. Reguleringen er godkjent av kommunen 

og fylkesmannen gjennom planens approbasjon. Jeg skulle tro at dersom det er tvil i forhold 

til veiretten, så vil det være naturlig å be kommunen om å ekspropriere denne da de neppe 

har anledning til å godkjenne verken tomtefradelingene, reguleringsplanen og dets 

vedtekter, eller gi andre tillatelser innenfor planområdet dersom der ikke er veiretter til 

tomtene. Jeg vil også påpeke at kommunen allerede har behandlet og godkjent 5 

byggetillatelser i den samme planen, så da må veiretten også antas å ha blitt vurdert i disse 

byggesakene.

I tillegg ble det opplyst av selgerne at med i tomteprisen var også kostnadene på 

opparbeidelse av vei, vann og kloakk anleggene, samt tilførsel av strøm og tele. Jeg har  

betalt i størrelsesorden kr 200-250.000 pr tomt for opparbeidelsen av dette VA anlegget. Det 

virker underlig at man ikke skulle ha veirett etter å ha betalt full andel av opparbeidelsen av 

denne. Dette vil i så fall bety at et  betydelig søksmål mot selgerne, dersom det ikke er veirett 

til tomtene. Men dette er lite sannsynlig. 

5. Jeg kan til dels være enig med de som hevder at man ikke oppnår bedre utsikt etc ved å ha en 

høyest mulig sokkelhøyde på boligene i felt C. Der er ingen foran og man ville ha samme 

utsikt dersom sokkelhøyden var satt til 21.400 slik klagerne hevder for tomt brnr 102. Det er 

imidlertid ikke et ønske om høyest mulig plassering som er motivet bak våre søknader. Det er 

PBL og dens etablerte praksis for beregning av høyder i Norge, planens vedtekter, kravet til 

garasje og biloppstillingsplass, det etablerte VA anlegget og PBL som har vært grunnlaget for 

våre søknader. Det er vel derfor vi har fått medhold i kommunen også Klepp Prosjektering la 

til grunn den etablerte praksis i PBL om beregning av høyder fra ”gjennomsnittlig 

opparbeidet terreng” i sin opprinnelige reguleringsplan, men politikerne i Egersund endret 

dette for Felt B , til ” gjennomsnittlig eksisterende terreng”(Pkt 2 avsnitt 3) SE KLAGERNERS 

VEDLEGG 1:2 AVSNITT 4.(VEDLEGG 7)

6. Planens bestemmelser om at man i Felt C skal holde sokkelhøyden så lav som mulig, er 

overholdt. Å hevde at bestemmelsen fra felt B også skal gjelde for C kan ikke stemme. 

Å benytte ”alle mål fra eksisterende terreng” på denne delen av feltet går bare ikke.  Med en 

byggegrense på 15 meter fra riksveien vil det bety at biloppstillingsplassen og kjøreveien fra 

garasjen vil ha en helling på nær 30 grader. Dette vil være i oppoverbakke og inn på veien 

ved en lekeplass med en 90 graders sving på toppen. En slik løsning vil bryte med ALLE lover 

og regler for adkomst til en eiendom. ( vedlegg  4) Lekeplassen ville bli liggende i høyde med 



taket på husene. Dersom man anlegger garasjen i andre enden av brnr 101, og samtidig 

anlegger garasjen parallelt med lekeplassen på tomt 102, vil VA-anlegget ligge rett ut i luften. 

Kotehøyden på VA anlegget der det går inn på tomtene er ca 21.850. Det  ville derfor være  

umulig å benytte seg av høydene slik klagerne hevder. Klageren er selv tiltakshaver til  VA-

anlegget. Dersom ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” skal benyttes på delfelt C, er det 

underlig at han prosjekterer et VA anlegg som er i direkte konflikt med en slik løsning. Å ha 

en sokkelhøyde på kote 21.400 på huset og et VA-anlegg på kote 21.850 er i beste fall en 

prosjekteringsfeil . Det hører ikke hjemme noe sted, med mindre man detaljprosjekterer all 

bebyggelsen på tomtene samtidig. Jeg vil hevde at dette er et punkt som klager har funnet å 

benytte seg av i ettertid. Det var aldri et tema i klagene på de første søknadene, men dukket 

først opp senere. Det er muligens ment  å tåkelegge de faktiske forhold som er at våre 

tillatelser  fullt ut er i samsvar med gjeldende reguleringsplan med vedtekter. Avkjørsel fra 

garasjen gjør at det umulig kan være riktig at ”Gjennomsnittlig eksisterende terreng” kan ha 

vært utgangspunktet. I konferanse med kommunens representanter var det entydig at man 

skal ikke ha nevneverdig elevasjon mellom garasjens avkjørsel og vei, spesielt så lenge der er 

en lekeplass ved siden av. Dersom det skal være nivåforskjell, så bør det være fall mot veien. 

Byggforsk anbefaler maks 10 %, mens vi har ca 8 %. Dersom mønehøyden ikke skal være mer 

enn 4 meter i gjennomsnitt, betyr det at veggen mot hovedveien ikke kan være høyere enn 5 

meter i vårt tilfelle, da den andre enden er 3 meter høy. Dette betyr at maks høyde på 

planert terreng ikke kan være under kote 22.500 på tomt 102. Dette er ett av flere 

parametere som vi har tillagt vekt. 

Klager hevder med uthevet rød skrift at dersom det er riktig som saksbehandler og søker 

hevder, så er det fritt frem for å heve planert terreng og ta utsikten fra alle bakenforliggende 

hus. Det er ikke riktig. Topp grunnmur skal søkes holdes ”lavest mulig” i følge vedtektene. 

Dette må imidlertid selvsagt relateres til eksisterende VA anlegg, garasjens mønehøyde og 

kravet til tilgjengelighet. Å hevde at kravet til estetikk skal prioriteres, og overkjøre alle andre 

krav, så som sikkerheten ved avkjørsler, tilgjengelighet, etablerte VA anlegg og 

gjennomsnittshøyder etc blir selvsagt feil. At en betalt konsulent som har utarbeidet planen 

gir datteren til oppdragsgiveren medhold, kommer ikke som en overraskelse, da konsulenten 

i høyeste grad er inhabil i saken. At han etter approbasjon av planen skal bestemme hva slags 

hus vi skal bygge på våre tomter vil vi derimot motsette oss. De omsøkte boligene er i 

overenstemmelse med alle planens vedtekter. De er verken for høye, for store eller på annen 

måte i konflikt med planen..  Det er feil at det ikke er forskjell i målene fra felt til felt. Det er 

bl.a 8 meter mønehøyde i Felt B som igjen viser at det er forskjellige mål i felt B og C. 

Tonheim mail av28/5. 2008 viser også at Bestemmelsen om ”eksisterende terreng” er 

presisert spesielt for Felt A og B.

At konsulenten tolker ”gjennomsnittlig eksisterende terreng ” på samme måte som klagerne 

er en annen sak. Dersom man skal tolke dette slik at tomtene blir ubebyggelige, selv om 

dette faktisk ikke står i reguleringsplanen for felt C, så blir det selvsagt feil. Denne tolkningen 

innebærer at andre elementer i vedtektene ikke er mulig å oppfylle, og da må det være en 

feiltolkning av dette punktet.

 Vi kan ikke ta hensyn til alle innspill og utspill i planprosessen, men må forholde oss til det 

som faktisk står i planen, som jo er vedtatt, samt andre vedtatte planer for området. Og i 

reguleringsplanen for felt C står det at en skal søke å  ”holde topp grunnmur lavest mulig”. 

Og det er det eneste fornuftige.



Skulle reglene for felt B gjelde, vil ikke de tre tomtene i felt C, slik vi ser 

det, kunne bebygges. 
Bakgrunnen for dette er at dersom kote 21.400 skulle være normgivende for Brnr 102, så vil 

det ikke være mulig å innpasse garasje og biloppstillingsplass på tomten. Ei heller på de 

andre tomtene i Felt C. Eksisterende VA anlegg ville heller ikke kunne ligge som det nå ligger. 

Når klager først anlegger VA anlegget og deretter ”tolker” seg til en høyde som er stikk i strid 

med hans eget VA anlegg, sier det seg selv at man søker etter argumenter som kan 

rettferdiggjøre klagen. 

Det kan synes som om der er kommet inn minst to ”benkeforslag” i denne planen. Det ene 

resulterte i at tomt nr 102 ikke var bebyggbar uten dispensasjon på grunn av endret 

avkjørsel, det andre er at ”alle mål skal være fra gjennomsnittlig eksisterende terreng”.  Og 

dette kan muligens være en bra løsning for felt B, men gjør det igjen umulig å bebygge Felt C 

dersom setningen skulle gjelde felt C også. Det står da heller ikke i vedtektene for felt C. Der 

står det ”lavest mulig”. Og det med ”lavest mulig” må igjen sees i sammenheng med VA -

anlegget, avkjørselen, biloppstillingsplassen/garasjen og tilgjengeligheten til tomten. 

7. Østebrød hevder at jeg har kommet med ”trusler”. Dette er ikke korrekt. Å tilkjennegi at 

mine rådgivere, deriblant advokat, har ansett at en klage på det etablerte VA anlegget ville 

medføre at de som bor der, og således er avhengig av at eltilførsel, vann og kloakk er i drift, 

ville måtte flytte ut dersom anlegget måtte flyttes, er ikke en trussel. Det er en opplysning 

om hva andre har vurdert at dette kan avstedkomme, men som vi ønsket at de skulle slippe. 

Det er nemlig uomtvistelig at det er bygget ulovlig, og at det ligger grovt feilplassert i forhold 

til den godkjente planen. Jeg vil også sterkt bestride alle Østebrøds anklager om truende 

oppførsel, løgner etc. Det må stå for hans regning. Jeg har forsøkt, og forsøker fremdeles å 

holde meg til saken på en etterrettelig måte.

8. Østebrøds ”møtereferat” er for meg ugjenkjennelig, noe jeg har anført i mitt svar. 

(vedlegg 6) Jeg har aldri heller snakket ”dritt” om han. Jeg har derimot korrigert det han har 

skrevet flere ganger. Likeledes henter han argumenter fra løsrevne sammenhenger og 

forsøker å bygge opp et forsvarsverk som kun er egnet til å tåkelegge fakta i saken. Jeg håper 

og tror at kommunen nå skjærer igjennom og at vi kan komme i gang med å bygge våre 

fremtidige hjem på Egerøya. Og selv om jeg er overbevist om at Østebrød (og muligens også 

Fru Rosland) vil komme til å fortsette sin vendetta mot oss, er jeg overbevist om at der snart 

vil være huser der det nå er fyllmasser og stein.  Da en reguleringsplan er kommunens 

eiendom og ansvar etter 1. gangs behandling, kan vi jo ikke tro at politikerne lager til og 

endrer vedtektene slik at alle tomtene i felt C ikke er mulig å bebygge, eller uten at store 

dispensasjoner fra alle gjeldende normer for bebyggelse i Norge må benyttes for i det hele 

tatt få bebygd dem? 

Med vennlig hilsen

Harald Pedersen

Husbygger
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077/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Klage - Bolig og garasje -  gnr. 1 bnr. 102 - Harald 
Pedersen, Ytstebrødveien 643 (Heien, Ytstebrød)
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§
20-1 og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 102 med 
bebygd areal ca. 124, bruksareal ca. 177 m² og garasje med ca. 30 m². Søknaden omfatter 
oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene gnr. 1 bnr. 101
og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.
Det ble den 10.12.12 som sak BMD 532/12 fattet vedtak om tillatelse til tiltak som omsøkt.
Kommunen ble i ettertid gjort oppmerksom på at naboer og gjenboere ikke var blitt varslet før 
søknaden ble behandlet. 
Byggesakssjefen tok på slik bakgrunn saken opp til ny førstegangsbehandling og fattet nytt 
vedtak om tillatelse som sak BMD 059/13 den 30.01.13 der merknader fra naboer og 
gjenboere var medtatt i vurderingene.
Ragnar Østebrød og May Britt Olsen Rosland påklaget vedtaket i skriv mottatt her 27.02.13
og ba om utsatt iverksetting av tiltaket. Byggesakssjefen besluttet i skriv datert 05.03.13 
utsatt iverksetting til saken fremmes for planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan ta klagen til følge eller opprettholde det påklagede vedtaket. Dersom 
klagen ikke tas til følge sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 059/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor ikke 
medhold.
Byggesakssjefens vedtak BMD 058/13 av 30.01.13 opprettholdes.

Planteknisk utvalg har etter nøye vurdering ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket utsatt 
iverksetting etter forvaltningslovens § 41. Det foreligger ingen forhold utover det normale 
som skulle tilsi at partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver gjennomfører vedtaket.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.



Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, Ytstebrød, vedtatt av kommunestyret 
09.03.09.
Eiendommen er regulert til byggeområde – bolig.

Ragnar Østebrød og May Britt Olsen Rosland har begrunnet klagen med følgende:
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Harald Pedersen har i sitt tilsvar til klagen i skriv av 13.03.13 anført:
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Både klagen og tilsvaret har flere vedlegg. Disse legges ved saksfremlegget.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er mottatt av kommunen 27.02.13 og er i utgangspunktet ikke innenfor klagefristen 
på 3 uker etter forvaltningslovens § 29, men byggesakssjefen fant å kunne gi utsatt frist til 
28.02.13 etter anmodning fra klagerne. Klagen anses dermed rettidig og tas til behandling.

Rådmannen vil innledningsvis bemerke at sakskomplekset er beheftet med en rekke 
uheldige og kompliserende omstendigheter både i forhold privatrettslige og offentligrettslige 
spørsmål som er egnet til å ta fokus fra kjernen i vurderingen kommunen skal foreta i 
byggesaksbehandlingen. 
Rådmannen er likevel av den oppfatning at det ikke er begått saksbehandlingsfeil som kan 
ha virket bestemmende på vedtakets innhold slik klagerne antyder.

En av saksbehandlingsfeilene som anføres er at saksbehandler skal ha vært inhabil. 
Rådmannen legger til grunn at alle vedtak er gjennomgått og akseptert av byggesakssjefen 
før det er fattet vedtak. En finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på denne 
vurderingen da det fremstår som åpenbart at habilitetskravene i forvaltningslovens § 6 er 
overholdt.

Videre vises det til at det fremgår av tillatelsen at Ragnar Østebrød skal ha deltatt i 
reguleringsplanarbeidet.
Dette er en lapsus som saksbehandler har begått etter å ha sett over de omsøkte tekniske 
planene for feltet der tiltakshaverne er oppgitt å være ”Odd Olsen/ Ragnar Ydstebrød”. 
Østebrød var sammen med Olsen tiltakshaver for opparbeidelsen av feltet. Saksbehandler 
har imidlertid feilaktig lagt til grunn at Ragnar Østebrød også var tiltakshaver for 
reguleringsplanen da det var den tidligere eier av gnr. 1 bnr. 5 som samarbeidet med Olsen 
om denne. Denne misforståelsen har imidlertid ikke hatt nevneverdig betydning for innholdet 
i vedtaket. 

Det anføres videre at det ikke foreligger veirett for eiendommen over eiendommen gnr. 1 bnr. 
5, som Ragnar Østebrød opplyser han har kjøpt (I matrikkelen står Einar Ragnvald Løyning 
som hjemmelshaver). Dette er som det fremgår av byggesakssjefens vedtak et privatrettslig 
spørsmål. Rådmannen vil likevel understreke at det fremstår som åpenbart at det foreligger 
veirett i dette tilfellet. 
Parsellen er fradelt fra eiendommen gnr. 1 bnr. 10, som har forestått reguleringsarbeidet 
sammen med tidligere eier av gnr. 1 bnr. 5. Som ellers i norsk avtalerett er det i stor grad 
partenes felles forståelse som er bestemmende for rettstilstanden. Her må partenes felles 
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forståelse ha vært at eiendommen gnr. 1 bnr. 101 og 102 skal ha veirett over eiendommen 
gnr. 1 bnr. 5.
Det er ikke nødvendig å fremvise en tinglyst erklæring om veirett for at det faktisk skal 
foreligge veirett over en eiendom. Det er heller ikke slik at veiretten opphører dersom 
eiendommen gnr. 1 bnr. 5 skifter eier.
Dette hendelsesforløpet er ikke uvanlig i delingssaker i Eigersund kommune. 
Det synes etter dette helt klart at dette er et forhold som ikke kan tillegges vekt i 
klagebehandlingen.

Videre er klagerne uenig i hvordan de oppgitte høydene i reguleringsplanens bestemmelser 
skal måles.
I Miljøverndepartementets veileder T-1459/07 til Grad av utnytting heter det på side 58:
Hva som er grunnlaget for måling og dokumentasjon av høyder skal fremgå av planbestemmelsene 
dersom høyden ikke måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

I reguleringsplanens § 2 som omfatter alle bestemmelser om boligbebyggelsen, heter det i 
avsnittet om felt B (i vest):
Boligen skal plasseres innenfor viste byggesoner. Boligene i felt B skal oppføres som eneboliger med 
mønetak og skal ha gesimshøyde maks 6 m og mønehøyde maks 8 m. dersom det nyttes pulttak skal 
takvinkel være maks 10o og gesimshøyde for den laveste del av taket 6 m. Alle mål er fra 
gjennomsnittlig eksisterende terreng.

I avsnittet som gjelder felt C (i øst) heter det:
Boligene i felt C skal oppføres som eneboliger med mønetak og skal ha gesimshøyde maks 4 m og 
mønehøyde maks 6,5 m. Dersom det nyttes pulttak skal takvinkel være maks 10o og gesimshøyde for 
den laveste del av taket 6 m.

Rådmannen kan vanskelig se at deler av avsnittet som gjelder felt B også skulle gjelde for 
felt C når dette ikke kommer frem uttrykkelig av ordlyden i bestemmelsene. Det er på slik 
bakgrunn lagt til grunn planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen da det ikke 
fremgår annet av bestemmelsene. 

Hvorvidt intensjonen har vært en annen enn det som følger av ordlyden i bestemmelsene, er 
det vanskelig for Rådmannen å ta stilling til. Selv om så skulle være tilfelle, kunne ikke 
kommunen etter Rådmannens syn ha avslått søknaden slik den forelå. 
Plan- og bygningsloven er en såkalt ”ja-lov” som betyr at kommunen har plikt til å gi tillatelse 
så lenge tiltaket ikke strider mot bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven. Intensjoner er med andre ord ikke juridisk bindende slik en vedtatt 
bestemmelse er.
Dersom Rådmannen hadde funnet at tiltaket ikke var i samsvar med reguleringsplanens 
intensjoner kunne en i ytterste fall ha fattet vedtak om midlertidig forbud mot tiltak etter plan-
og bygningslovens kapittel 13 for så å ha endret plangrunnlaget selv. Dette fremsto ikke som 
aktuelt på grunn av at ordlyden synes klar samtidig som planen er nylig vedtatt.

Det synes videre å være forskjellige oppfatninger av reguleringsplanens bestemmelse om at 
”en skal søke å holde topp grunnmur så lav som mulig”.
Rådmannen mener det i denne vurdering må legges vekt på hva som er praktisk og 
økonomisk hensiktsmessig. I den anledning finner en at plasseringen på den tekniske 
infrastrukturen er av betydning. 
Vegen er opparbeidet på kote ca. +24,00 som er høyere enn opprinnelig terreng og vann- og 
avløpsanlegg er lagt på ca. 2 meter under vegplan. Østebrød har sammen med Olsen søkt 
om denne plasseringen og burde forstå hva den ville medføre for bebyggelsen i felt C. 

Oppføring av bolig på felt C vil nødvendigvis skje på en måte som forringer utsikten til 
bakenforliggende boliger. Det er derfor Rådmannen i saksfremlegget til reguleringsplanen 
har påpekt viktigheten av at ”bakenforliggende hus også skal ha mulighet til å få havutsikt”.
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Vegen er opparbeidet på kote ca. + 24,00. Topp overkant gulv for boligen på eiendommen 
gnr. 1 bnr. 102 er godkjent på kote ca. 23,00 og mønehøyde blir da liggende på kote ca. 
29,5. 
Topp overkant gulv for Ragnar Østebrøds hovedetasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 50 ligger 
på kote ca. +27,00, ca. 35 meter fra boligen på gnr. 1 bnr. 102. Topp overkant gulv for May 
Britt Olsen Roslands hovedetasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 100 ligger på kote ca. +28,00, 
ca. 20 meter fra boligen på gnr. 1 bnr. 102.

Vinduene i klagernes vinduer skulle da komme omtrent i flukt med mønet på den påklagede 
boligen, men på grunn av den forholdsvis lange avstanden mellom husene, finner 
Rådmannen at det i tilstrekkelig grad er gitt en mulighet til å få havutsikt for bakenforliggende 
hus i samsvar med reguleringsplanens intensjoner ut fra de forutsetninger som foreligger i 
den vedtatte reguleringsplan og faktiske forhold for øvrig.

Hva gjelder vurderingen av tiltaket etter plan- og bygningslovens § 29 om ”gode visuelle 
kvaliteter”, mener Rådmannen det er gjort en tilfredsstillende vurdering. En kan være enig at 
utformingen av husene ikke er optimale, men så lenge de er i samsvar med 
reguleringsplanen har kommunen som regel vært tilbakeholden med å avslå tiltak på 
bakgrunn av ”skjønnhetsparagrafen”. En lignende vurdering synes å være lagt til grunn for 
blant annet boligen på gnr. 1 bnr. 96 der terrenget er hevet flere meter for å få plassert en 
bolig uten kjeller. Det er i det hele svært sjelden kommunen avslår tiltak etter en slik 
vurdering.

Selv om klagen, nabomerknadene og tilsvarene omtaler flere andre momenter, anser 
Rådmannen de forholdene som av mindre betydning som verken i seg selv eller samlet er 
blitt tillagt særlig vekt i vedtaket.

Om utsatt iverksetting:
Klagerne har bedt om at klagene gis oppsettende virkning/ utsatt iverksetting av 
byggetillatelsen etter forvaltningslovens § 42. En slik beslutning om oppsettende virkning vil 
bety at tiltakshaver ikke kan rette seg etter vedtaket som allerede er fattet inntil det foreligger 
en endelig avgjørelse i saken. En beslutning om utsatt iverksetting er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages, men Fylkesmannen kan på eget initiativ overprøve beslutningen.

Forvaltningslovens § 42 forutsetter at det tas en snarlig beslutning ut fra hensyn til de 
involverte partene, og byggesakssjefen fant derfor å gi klagene oppsettende virkning frem til 
klagesaken legges frem for planteknisk utvalg. Denne beslutningen er imidlertid ikke ment å 
legge føringer videre.

Bestemmelsen om utsatt iverksetting er ment å ivareta den faktiske klageretten til parter. 
Med andre ord så kan det være hensiktsmessig å gi utsatt iverksetting av et vedtak der 
skaden er ugjenopprettelig som for eksempel der det skal sprenges eller rives en bygning. 
Dersom vedtaket gjennomføres, er klageretten i realiteten i stor grad bortfalt selv om en 
skulle få medhold. Det samme kan være tilfellet der gjennomføringen er svært 
kostnadskrevende.

Klagerne i denne saken har begrunnet anmodningen om utsatt iverksetting av 
byggetillatelsen med bekymringer om at Fylkesmannen skal vurdere saken annerledes 
dersom boligene er oppført når klagen tas til behandling. Dette er lite trolig, og skiller seg lite 
fra den gjennomsnittlige klagesaken.
Dersom en skaper en ”kultur” for å gi utsatt virkning av vedtak på et så svakt grunnlag, må 
en forvente at klagere vil kreve dette i alle klagesaker med mer eller mindre saklige 
begrunnelser.
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Rådmannen kan ikke se at det foreligger forhold utover det normale som skulle tilsi at 
partenes klagerett blir forringet dersom tiltakshaver handler i tråd med gjeldende 
byggetillatelse, og klagene bør derfor ikke gis oppsettende virkning.
Skulle Fylkesmannen oppheve kommunens vedtak, må tiltakshaver fjerne boligen. Det 
bygges med andre ord på egen risiko.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet klage datert 26.02.13 fra Ragnar Østebrød 
og May Britt Olsen Rosland på byggesakssjefens vedtak BMD 059/13 av 30.01.13 og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder nye og vesentlige opplysninger 
som ikke var kjent da det påklagde vedtaket ble fattet. Klagen gis derfor medhold.

Byggesakssjefens vedtak BMD 059/13 av 30.01.13 omgjøres og søknaden om tillatelse 
avslås. Boligen er høyere enn reguleringsplanen tillater samtidig som tiltaket ikke innehar 
gode visuelle kvaliteter i forhold til det bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningslovens §§ 
12-4 og 29-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274632 Beslutning om utsatt iverksetting - vedlegg klages
274631 Godkjente tegninger - nedskalert
274630 Oversiktskart
274629 Reguleringsplan med bestemmelser
271595 Erklæring om klage - bolig gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645
271596 Mail Grøsfjell/Pedersen 31.01.13
271597 Klage - MayBritt Olsen Rosland og Ragnar Østebrød
271598 Mail Østebrød/Valle 13.02.13
271599 Uttalelse fra Klepp Prosjektering AS.pdf
271600 Bestemmelse til reguleringsplan samt forarbeid.pdf
271601 Uttalelse fra Fylkesmannen.pdf
271602 Mail fra plansjef Tonheim.pdf
271603 Nabovarsel m vedlegg og korrespondanse forut.pdf
271604 Pedersens tilsvar på klage.pdf
271605 Kommentar til tillatelse 29013001.pdf
271606 Tegninger mv vedlagt nabovarsel 0309.pdf
271607 Kart over utsikt.pdf
271608 Mail mv fra Pedersen 260612.pdf
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271609 Rundskriv om estetikk.pdf
271610 Korrespondanse etter tillatelse ble gitt 300113.pdf

265458
Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og tillatelse til tiltak - bolig gnr. 1 bnr. 102 -
Harald Pedersen, Ytstebrødveien 643

250951
Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 643

243803 Ny søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av bolig gnr. 1 bnr. 101 og 102
274634 Tilsvar til klage gnr. 1 bnr. 102
274633 Gnr 1 Brnr 101,102
274635 TILSVAR TIL KLAGE 002.JPG
274636 VEDLEGG 1-7.zip
274637 VEDLEGG 2. 4.JPG
274638 VEDLEGG 2. 1.JPG
274639 VEDLEGG 2. 2.JPG
274640 VEDLEGG 2. 3.JPG
274641 VEDLEGG 3. 1.JPG
274642 VEDLEGG 3. 2.JPG
274643 VEDLEGG 3. 3.JPG
274644 VEDLEGG 3. 5.JPG
274645 VEDLEGG 3. 4.JPG
274646 VEDLEGG 3. 6.JPG
274647 VEDLEGG 5. 4.JPG
274648 VEDLEGG 6.JPG
274649 VEDLEGG 7.JPG
274650 VEDLEGG 4.JPG
274651 VEDLEGG 5. 1.JPG
274652 VEDLEGG 5. 2.JPG
274653 VEDLEGG 5. 3.JPG
274654 VEDLEGG 1 TIL TILSVARET R Ø + MBR2.docx

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.06.2012 Harald Pedersen
Søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av bolig 
gnr. 1 bnr. 102 - Ystebrødveien 643

2 I 13.06.2012 May Britt Olsen Rosland
Vedr. nabovarsel for tiltak på gnr. 1 bnr. 102 -
Ytstebrødveien 643

3 U 05.07.2012 Harald Pedersen
Foreløpig svar - Bolig gnr. 1 bnr. 102 - Harald 
Pedersen, Ytstebrødveien 643

4 I 25.07.2012 Harald Pedersen
Vedr. avkjørsel til gnr. 1 bnr. 102 - skriv fra 
Statens vegvesen

5 I 25.07.2012 Harald Pedersen Reviderte tegninger
6 I 25.07.2012 Harald Pedersen Revidert situasjonsplan
7 U 25.07.2012 Harald Pedersen Saken stilles i bero

8 I 03.09.2012 Harald Pedersen
Ny søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 
bolig gnr. 1 bnr. 101 og 102

10 I 10.09.2012 Maybritt Olsen Rosland Merknad til nabovarsel - bolig gnr. 1 bnr. 102
9 U 13.09.2012 Harald Pedersen Vedrørende nabomerknader

11 I 25.09.2012 Harald Pedersen
Tilsvar på klage på nabovarsel av 10.09.12, samt 
ny høydeplassering av boliger og garasjer

12 U 10.12.2012 Harald Pedersen
Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 
102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 643
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13 X 11.12.2012 Godkjente tegninger og situasjonsplan

14 I 30.12.2012 May Britt Olsen Rosland
Erklæring om klage, bolig gnr. 1 bnr. 102 -
Ytstebrødveien 643

16 I 07.01.2013 Ragnar Østebrød
Erklæring om klage, bolig gnr. 1 bnr. 102 -
Ytstebrødveien 643

15 I 10.01.2013 Harald Pedersen
Kommentarer vedrørende vedtak om tillatelse til 
tiltak - gnr. 1 bnr. 102

18 I 20.01.2013 Ragnar Østebrød
Innsigelser og merknader på nabovarsel fra 
Harald Pedersen gnr. 1 bnr. 102

19 I 23.01.2013 Harald Pedersen Bolig gnr. 1 bnr. 102 - tilsvar til nabomerknader
20 I 28.01.2013 Ragnar Østebrød Kommentarer til tilsvar
21 I 28.01.2013 Harald Pedersen Vedrørende veirett
22 I 28.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød Vedrørende veirett

17 U 29.01.2013 Harald Pedersen
Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og 
tillatelse til tiltak - bolig gnr. 1 bnr. 102 - Harald 
Pedersen, Ytstebrødveien 643

25 U 29.01.2013 Ragnar Arvid Østebrød Vedrørende saksgang
23 X 30.01.2013 Godkjente tegninger og situasjonskart
24 I 31.01.2013 Harald Pedersen Korrespondanse vedrørende saksgang
26 U 12.02.2013 May Britt Olsen Rosland Forlenget klagefrist
27 U 13.02.2013 Ragnar Arvid Østebrød SV: Byggesak

29 I 26.02.2013
May Britt Olsen Rosland 
og Ragnar Østebrød

Erklæring om klage - bolig gnr. 1 bnr. 102 -
Harald Pedersen, Ytstebrødveien 645

28 U 04.03.2013

Harald Pedersen; 
May Britt Olsen 
Rosland; 
Ragnar Østebrød

Beslutning om utsatt iverksetting - Bolig gnr. 1 
bnr. 102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 643

30 I 07.03.2013 Harald Pedersen
Vedrørende grunn- og terrengarbeider gnr. 1 bnr. 
102

37 I 13.03.2013 Harald Pedersen Tilsvar til klage gnr. 1 bnr. 102

31 I 15.03.2013 Sjo Fasting
Søknad om endring - ansvarlige foretak og 
tiltakshaver -  gnr. 1 bnr. 102, Ytstebrødbeien 
643

38 I 19.03.2013 Sjo Fasting AS
Søknad om ny ansvarlig søker for gnr. 1 bnr. 102 
- Ytstebrødveien 643

33 X 21.03.2013 Reguleringsplan med bestemmelser
34 X 21.03.2013 Oversiktskart
35 X 21.03.2013 Godkjente tegninger - nedskalert

36 X 21.03.2013
Beslutning om utsatt iverksetting - vedlegg 
klagesak

Parter i saken:
            
TIL Harald Pedersen Brunesvei 109 4322 SANDNES

May Britt Olsen 
Rosland

Grødelandsvegen 221 4343 ORRE

Ragnar Østebrød Ytstebrødvn. 651 4374 EGERSUND





































































































































































































































































































































EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Harald Pedersen

Brunesvei 109
4322 SANDNES

Vår ref.: 13/3035 / 12/1336 / GBR-1/102, FA-L42 Dato: 29.01.2013

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Omgjøring av vedtak, avvisning av klage og tillatelse til tiltak - bolig gnr. 1 bnr. 
102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 643

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 
20-1 og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 102 med 
bebygd areal ca. 124, bruksareal ca. 177 m² og garasje med ca. 30 m². Søknaden omfatter 
oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene gnr. 1 bnr. 101 
og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.
Det ble den 10.12.12 som sak BMD 532/12 fattet vedtak om tillatelse til tiltak som omsøkt.
Kommunen ble i ettertid gjort oppmerksom på at naboer og gjenboere ikke var blitt varslet før 
søknaden ble behandlet. Vedtaket er beheftet med saksbehandlingsfeil og må anses ugyldig.
Søknaden må derfor tas til ny behandling.
Naboer og gjenboere i lovens forstand er varslet og det foreligger nabomerknader til 
søknaden fra May Britt Olsen Rosland og Ragnar Østebrød.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, vedtatt av kommunestyret 09.03.09. Omsøkt 
areal er i planen regulert til byggeområde - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
059/13 Byggesakssjefen delegert 30.01.2013

Omgjøring av byggesakssjefens vedtak av 10.12.12
Det fremgår av forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav c at et forvaltningsorgan kan omgjøre 
sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket må anses ugyldig.

Videre fremgår det av plan- og bygningslovens § 21-3 at naboer og gjenboere skal varsles av 
søker før søknad sendes inn til kommunen. 
Det er ikke bestridt at Ragnar Østebrød ikke ble varslet som hjemmelshaver til gnr. 1 bnr. 50 før 
byggesakssjefen fattet sitt vedtak om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje den 10.12.12 



som sak BMD 532/12. Grunnen til at han ikke ble varslet synes ikke å ha betydning i denne 
sammenheng. 

Siden Østebrød ikke har fått uttalt seg om søknaden, lider vedtaket av saksbehandlingsfeil som 
kan ha innvirket på vedtakets innhold. Vedtaket må derfor anses som ugyldig.

En gjør uttrykkelig oppmerksom på at det er klagerett på vedtak om avvisning.
Det vises til orientering om klageadgang nedenfor.

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

Byggesakssjefens vedtak BMD 532/12 av 10.12.12 om tillatelse til oppføring av enebolig og 
garasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 102 må anses ugyldig på grunn av at gjenboer ikke fikk 
anledning til å uttale seg om vedtaket. Saksbehandlingsfeilen kan ha virket inn på vedtakets 
innhold.

Vedtaket omgjøres dermed og søknaden tas opp til ny behandling nedenfor.

Omgjøringsvedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c, 
sammenholdt med plan- og bygningslovens § 21-3.

***

Avvisning av innkomne klager
Byggesakssjefens vedtak av 10.12.12 som sak BMD 532/12 er påklaget av May Britt Olsen
Rosland i skriv av 30.12.12 og Ragnar Østebrød i skriv av 07.01.13.

Ettersom byggesakssjefens vedtak i det ovenstående er omgjort, er det følgelig intet vedtak som 
kan påklages og klagene må dermed avvises.

Det fremkommer ikke noen nye momenter i klagene som ikke er omtalt i nabomerknadene. 
Nabomerknadene blir vurdert nedenfor.
En gjør uttrykkelig oppmerksom på at det er klagerett på vedtak om avvisning.
Det vises til orientering om klageadgang nedenfor.

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

Klagene fra May Britt Olsen Rosland i skriv av 30.12.12 og Ragnar Østebrød i skriv av 07.01.13 
på byggesakssjefens vedtak BMD 532/12 av 10.12.12 avvises da vedtaket er ugyldig og derfor 
omgjort etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.
Det foreligger ikke lenger foreligger et enkeltvedtak i saken som kan påklages, jamfør 
forvaltningslovens § 28.

***

Ny vurdering av søknad om tillatelse til tiltak
Da tidligere vedtak om byggetillatelse er omgjort på grunn av at det må anses ugyldig, tas 
søknaden til behandling igjen.

Alle naboer og gjenboere i lovens forstand er nå varslet om tiltaket, og søknaden anses som 
fullstendig.



May Britt Olsen Rosland har som hjemmelshaver til gjenboereiendommen gnr. 1 bnr. 100 
kommet med følgende merknader i skriv av 10.09.12:
Kan ikke godta inntegnet garasje mellom husene da dette ikke følger reguleringsplanen for området.
I bestemmelsene for Heien boligområde står det at garasje kan være inntil 50 m² med maksimal
mønehøyde på 4 m.
På disse tegningene jeg har fått tilsendt finnes ingen mål på garasje, men med mitt øyemål, rager 
garasjen over det ene huset som faktisk har en mønehøyde på 6,5 m.
Noe som da er 2,5 m over godkjent høyde.

Dette vil ta utsikt fra meg, noe jeg setter meg sterkt imot.

Til dette kommenterer søker i skriv av 25.09.12:
Vi har mottatt klage fra nabo Maybritt Rosland vedrørende høyde på garasjene.

Disse er planlagt med sokkelboder i fasaden mot øst grunnet boligenes lave plassering i terrenget, 
noe som medfører behov for ekstra boder. Dette medfører også at garasjenes høyder overstiger 
regulert maks høyde, sett i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terreng, men ikke sett fra 
innkjørselssiden, som jo er mot klager.

Garasjenes høyde ville således kunne tolkes til å være en dispensasjonssak.

Reguleringsplanen tilkjennegir en intensjon om å senke boligene mest mulig. Man må anta at dette 
har sin bakgrunn i at bakenforliggende bebyggelse skulle nyte godt av dette. Vi har, i vår søknad, 
forholdt oss til dette og gitt boligene, vurdert i ettertid, en unaturlig lav plassering.

I forbindelse med nabovarselet ser vi at vårt omsøkte prosjekt uansett er lite tilfredsstillende for klager, 
og har derfor revurdert plassering av bolig og garasje i forhold til høyde.

Vi ønsker nå, med bakgrunn i klagers innspill, å gi boligene en høydeplassering som er naturlig i 
forhold til adkomstvei, med en litt mer direkte adkomst til boligenes hovednivå. Noe vi antar også har 
vært en intensjon i gjeldende plan.

Dette er den beste løsningen for begge eiendommen e og har en rekke positive konsekvenser teknisk 
og praktisk, også i forhold til hovenintensjoner i PBL.

Teknisk betyr det at eksisterende kommunaltekniske anlegg ikke må legges om. Dette var en 
betingelse for å implementere den omsøkte løsningen, noe som ville medføre betydelige ekstra 
kostnader for de to omsøkte tiltakene. Omleggingen ville måtte gjøres både for ledninger mellom de 
omsøkte boligtomtene, samt for ledningene anlagt på vestsiden av boligene i adkomstvei, da disse er 
plassert i grenselinjen mellom veg og våre tomter. Der er således ikke plass til en støttemur i den 
høyden som tidligere omsøkt.

Det er åpenbart at utbyggernes tekniske planer er basert på plasseringen av boligene i noenlunde 
nivå med adkomstvei, og at de derfor har plassert infrastruktur i forhold til dette, i høyde så vel som i 
forhold til nabogrensene.

Når man legger boligene i en naturlig høyde i forhold til adkomstvei betyr det at man kan etablere 
boliger forberedt for livsløpsstandard. Dette punktet er ekstra relevant, siden vi har oppnådd en alder 
hvor tilgjengelighet til boligen er et prioritert anliggende. Dette punktet er også sterkt fokusert i all ny 
offentlig lovgivning som f.eks. TEK-10.

Garasjenes høyde i forhold til vei styres av at løsninger som medfører at større elevasjon mellom
vei/lekeplass og garasje, ikke bør forekomme, av hensyn til sikkerheten. Så vel garasjer som
biloppstillingsplasser bør derfor være tilnærmet lik elevasjon som på vei/ lekeplass. Helst med litt fall 
mot vei. Videre bør heller ikke boden under garasjen ha en sokkelhøyde mye lavere enn 
sokkelhøyden på boligene. Vi har derfor forsølt å plassere boliger og garasjer lavest mulig, med disse 
kriteriene som grunnlag. Samtidig er så vel høyden på boder så vel som garasjer nå lavest mulig, med 
kun 2 meters høyde på hver, pluss takhøyde på 1 m.

Garasjer og boliger er nå plassert innenfor de mål som er satt for størrelse og høyde på byggene.



Eneste alternativ til dette forslaget, slik vi ser det, er å heve boligene til samme høyde som vei/ 
lekeplass.
Da vil en kunne lage kjellere i stedet for boder, men dette er neppe bedre for de bakenforliggende 
boligene.

Med den nye høydeplassering, som forholdet seg til regulert og opparbeidet adkomst, er altså begge 
tiltakene innenfor gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det betyr at søknaden ikke lenger er 
avhengig av dispensasjon slik at den kan gis den hurtigst mulige behandling hos kommunen.

Tidligere prosjekt innebærer, med naboklage knyttet til en dispensasjon, en uforutsigbar fremdrift for
prosjektet. Som kommunen er kjent med har vi solgt vår bolig, og har kun en meget midlertidig ordning 
for bopel. Det er derfor av stor viktighet for oss å være trygge på at vi fremmer et prosjekt som er i 
henhold til reguleringen, og således helt forutsigbart i forhold til godkjennelse.

I søkers skriv er nabomerknadene kommentert samtidig som det leveres inn reviderte 
tegninger og gjenpart av nye nabovarsler. Det er ikke innkommet nabomerknader til de nye 
tegningene, men en finner likevel å omtale nabomerknadene da det er rimelig å anta at de 
forhold naboen bemerker fortsatt gjør seg gjeldende.

Ragnar Østebrød har som hjemmelshaver til eiendommen kommet med følgende merknader 
i skriv av 17.01.13:
Viser til mottatt nabovarsel datert 07.01.13, poststemplet 09.01.13

Nabovarsel

Tidligere nabovarsel 4/9 eller 27/9 (+eventuelt tidligere) er ikke sendt/mottatt av gnr. 1 bnr. 50 og 97.

Jeg kjenner også til at flere gjenboere som ikke har mottatt nabovarsel 4/9, 27/9 og 9/1-13.

Da vi nylig søkte om opparbeidelse av lekeplassen på feltet, fikk vi opplyst av kommunen at alle 
naboer og gjenboere på hele felt (A,B,C,D) måtte varsles. Det ble selvsagt gjort.

Harald Pedersen opplyser til meg at han ikke visste at jeg eide tomt 1/97, men han ringte jo meg før 
han kjøpte de 2 tomtene og ville da kjøpe min tomt 1/07. Så det må være en grunn for at han unnlot å 
sende nabovarsel til meg.

Jeg vil kommentere nabovarsel med vedlegg datert 07.01.13:

Pkt. 1. – Harald Pedersen søker ikke om dispensasjon for gjeldende reguleringsplan. Etter hva jeg kan 
se av dokumentene jeg har mottatt, må det eventuelt søkes om dispensasjon pga av høyde.

Ptk. 2 – Harald Pedersen har krysset av for JA at forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger. 
Tom Grøsfjell ved seksjon byggesak opplyser at så ikke er tilfelle.

Ptk. 3 – Harald Pedersen har krysset av for NEI at høyspent kraftlinje kan være i konflikt med tiltaket, 
og har også krysset av for NEI til at tiltaket kan være i konflikt med vann- og avløpsledninger. I 
grenselinjen mellom gnr. 1 bnr. 101 og 102 ligger grøft med hovedstrømkabel til koblings-/ 
fordelingsskap, vann- og avløpsledninger for hele feltet. Med betydelige fyllmasser av stein og garasje 
oppå, kan dette bli et betydelig problem for framtidig vedlikehold og derfor anser jeg at dette er i 
konflikt med tiltaket.

Pkt. 4 – Harald Pedersen har krysset av JA for at han sikret vegrett ved tinglyst erklæring for tomtene. 
Jeg ber om at han framlegger dokumentasjon som viser at han har vegrett sikret med tinglyst 
erklæring - ved kjøp av gnr. 1 bnr. 96 og 97, ble ”rest” av eiendommen til selger gnr. 1 bnr. 5 overdratt 
til meg. (Dette er i all hovedsak vei i dag). Jeg besitter signert avtale med kart som bekrefter at jeg er 
eier av vei B bakenfor min eiendom gnr. 1 bnr. 97.

Pkt. 5 – Harald Pedersen har krysset av for Fritidsbolig i tillegg til bolig og bod under garasje. Han har 
altså ikke søkt om garasje, i alle fall ikke krysset av. Stiller spørsmål ved Fritidsbolig.



Forholdet til Reguleringsplanen

Jeg kunne ikke i min villeste fantasi forestille meg at boligene som det er søkt om, kom på et sånt nivå 
som fyllingen (tilkjørte steinmasser) nå viser.

Bestemmelsene i reguleringsplanen sier ”alle mål fra gjennomsnittlig eksisterende terreng”. i tilegg sier 
bestemmelsene at ”ved fastsetting av topp grunnmur for boligene i felt B og C skal en ta hensyn til 
estetikk og hensynet il utsikten til bakenforliggende boliger. En skal søke å holde topp grunnmur så lav 
som mulig. Målinger viser at gjennomsnittlig eksisterende terreng for den ene tomten kote + 22,2 og 
den andre + 20,9. Våre målinger av kotehøyde kan se ut som om de samsvarer med Harald 
Pedersens tegninger som er vedlagt søknaden av 04.09.12, henholdsvis 22,25 og 21,25. I sin søknad 
av 4.9 kan det se ut som om at han har tilnærmet forholdt seg til bestemmelsene i reguleringsplanen. 
Hvis jeg har forstått tegningene vedlagt nabovarsel 7/1-13 riktig, er topp grunnmur lagt på henholdsvis 
kote 23,5 og 23,0. Dette kan ikke sies å være i tråd med reguleringsplanens bestemmelser og det vil 
jeg på det sterkeste protestere mot at tillatelse blir gitt på søkte kotehøyde.

Harald Pedersen tar inn feil begrep i forhold til bestemmelsene i reguleringsplan, når han bruker 
”gjennomsnittlig ferdig planert terreng” og ”gjennomsnittlig utvendig terreng”. Sette står ingen steder i 
bestemmelsene som er vedtatt. Bestemmelsen er klare på at ”alle mål er fra gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”.

Det er en grunn til at bestemmelsen er tatt i reguleringsplanen, nemlig at på dette feltet er utsikten av 
stor betydning og dermed en opplevelse for de bakenforliggende boligene. Her på dette feltet er 
havutsikten uvurderlig. Det er derfor en av hovedsakene til at vi alle har bygd her. Og når havutsikten 
for store områder forsvinner, vil dette være en stor økonomisk verdiforringelse og betydelig forringelse 
av livskvaliteten. 

Slik jeg leser bestemmelsene i vedtatte reguleringsplan, er tiltaket i strid med reguleringsplan og 
derfor vil jeg protestere mot at det gis tillatelse til omsøkte tiltak. Tiltakshaver må derfor innrette seg 
etter bestemmelsene i reguleringsplan og senke topp grunnmuren med 2-3m, se ovenfor. En eventuell 
garasje må oppføres i henhold til bestemmelse i reguleringsplanen.

For øvrig viser jeg til min klage datert 07.01.13 på Eigersund kommune vedtak 10.12.12 i samme sak.

Viser også til May Britt Olsen Roslands klage på samme vedtak. Hennes klage støttes fullt ut.

Til dette har søker kommentert i skriv av 22.01.13:
Vi har nå mottatt en uttalelse fra Ragnar Østebrød på den bestående byggetillatelse, som jeg herved 
vil kommentere noe.

Generelt er jeg tilfreds med at han kun synes å måtte henge seg opp i evt kryss i skjemaet, at jeg etter 
hans mening skulle søkt om dispensasjon, samt at hans tolkning av egen plan synes å være i utakt 
med vår og byggesakssjefens i dette tilfellet. Han har overhodet ikke kommet frem med synspunkter 
og kommentarer på min fremføring av paragrafer og momenter som vi har tatt hensyn til i mitt tidligere 
tilsvar, så jeg tror ikke han kan trekke disse i tvil på et faglig grunnlag. 

Vår kommentar til klagers anførsler fremkommer tydelig av tidligere korrespondanse. Nabos 
hovedanliggende er plassering av bygg. 

Ved forrige behandling og godkjenning av prosjektet ble dette forholdet nøye vurdert av kommunen, 
med bakgrunn i tilsvarende klage fra May Britt Rosland.

Vi kan ikke se at nye momenter som kan endre forrige vurdering og vedtak er fremkommet fra klager, 
og ber kommunen derfor om å bekrefte tidligere approbasjon av vår byggesak hurtigst mulig.

Han tilfører således ikke saken ett eneste nytt moment, men fremfører at vi andre, som ikke deler 
hans syn på planens bestemmelser, ikke kan ha rett. Han om det. 

GENERELT OM PLANEN.



Vi har påpekt tidligere at planen ikke er særlig godt utformet og ikke er gjennomtenkt. Det at der 
allerede har vært flere dispensasjonssøknader på en så ny og relativt sett, liten plan, må vel høre til 
sjeldenhetene. Dette gjelder alt fra avkjørsel fra en tomt til rekkefølgekrav etc for andre. At så vel 
høyden på eksisterende adkomstvei og AV anlegg etc allerede umuliggjør det han hevder at er 
planens bestemmelser vedrørende høyde på sokkel, taler vel for at det ikke kan utføres slik han 
mener.

Men når det i planen benyttes beskrivelser og angivelser som ”alle mål er fra gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”, må det vel bli slik. Skal gesimshøyder beregnes ut ifra ”gjennomsnittlig 
eksisterende terreng”? Eller skal de beregnes slik de gjøres ellers i landet ut ifra gjennomsnittlig 
terreng etter opparbeidelse?

Eller skal mønehøyden settes etter ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for deretter å sette 
sokkelhøyden ut ifra det? Byggets høyde er jo satt til 6.5 meter i dette tilfellet. Jeg ser ikke hvordan 
dette skulle fungere dersom det ikke beregnes fra sokkelhøyden? 

At topp grunnmur skal søkes holdes så lav som mulig er vel også en relativt subjektiv og omtrentlig 
formulering. Hadde kotehøyder vært benyttet så ville all rom for tolkning og synsing vært unngått. Men 
i denne planen står det lavest mulig, så da betyr det vel at når man har tatt hensyn til eksisterende 
infrastruktur som veier og VA anlegg og tilpasset seg dette, samt PBL, TEK, hensynet til estetikk, 
tilgjengelighet etc. så blir det liggende der det kan. Jeg vil påstå at en slik tolkning av planen som han 
hevder at det skal være, vil umuliggjøre flere titalls punkter i PBL.

I tillegg så har planen i seg selv lagt begrensninger på høydene til de foranliggende husene ved at de 
er 1.5 meter lavere enn de bak. 

Videre står det i planen at boligen kan inneholde tilleggsleilighet samt et bebygd areal på maks 35 %. 
Med en 15 meters byggeklausul mot veien, 4 meter til hver nabo (3 sider) så kan en jo prøve å få til 
dette, men det vil måtte gjøres med bruk av kjellerareal dersom man overhode kan få det til. Med 
bestående VA-anlegg tør jeg påstå at det er umulig dersom det hele skal senkes lavere enn det som 
er ansøkt. Det er således mange punkter i planen som kolliderer med hverandre. 

Det står også at ”eksisterende bygninger i Felt A og D inngår i planen, men ved gjennomføring legges 
bestemmelsene i planen for felt B til grunn.”

Hvordan en ser for seg dette er nokså vanskelig, da felt D har lagt der i mer enn 30 år. Skal det legges 
”Lavest mulig” ut ifra eksisterende terreng, 30 år etter at det ble bygd? 

Alt dette tar jeg med for å synliggjøre at denne planen er nok ikke så god og gjennomtenkt som den 
burde vært, både med hensyn til estetikk og til dette med høyder. Hadde f.eks veien med tilsvarende 
VA anlegg vært anlagt f.eks en meter lavere, så hadde det hjulpet en hel del. Men den er altså vedtatt 
slik den er, og det må vi forholde oss til. 

Veien ligger der, lekeplassen likeså, og sist men ikke minst, det felles VA-anlegget ligger der, så hva 
vi skulle gjort særlig annerledes, forstår ikke jeg. 

Jeg krysset av for at husene ikke kom i konflikt med VA anlegg i søknaden, men det gjaldt for den 
omsøkte høyden og til det kommunale anlegget som ligger i kanten av tomtene. 

Senkes det ytterligere vil det kunne komme i konflikt med det private anlegget, men det er en annen 
sak. At jeg ønsker en avtale om kostnadsdeling med de andre beboerne på feltet, dersom den skal 
ligge der den er anlagt, mener jeg er berettiget og forståelig. Dersom dette anlegget medfører 
ytterligere problemer og forsinkelser for meg, vil jeg vurdere å få det fjernet. Jeg minner om at der ikke 
foreligger en tinglyst rettighet til denne trassen, og at jeg ikke var informert om den før lenge etter at 
jeg hadde ervervet begge tomtene. 

Og igjen vil jeg påpeke de andre forholdene i så vel PBL som TEK med hensyn til utforming, 
tilgjengelighet etc, som gjør at de omsøkte boligene er planlagt utført 100 % i tråd med så vel planen, 
som alle andre lover og regler slik jeg ser det.



Vi er vel snart de eneste som ikke trenger dispensasjoner fra planen kan det synes som, så jeg forstår 
ikke all støyen rundt dette.

TILSVAR TIL SKRIV AV 17 JAN. 2013. fra R.Østebrød.

Jeg noterer meg at Østebrød ikke engang har forsøkt å kommentere eller tilbakevise de nær 50 
paragrafer som jeg henviste til at lå til grunn for vår søknad, i tillegg til kommentarene til selve planen. 

Han kommenterer imidlertid saksgangen til lekeplassen, noe som gjør at jeg må svare på det. 
Lekeplassen ble omsøkt bygget den 18 Oktober og godkjent 13 Desember 2012.

Da den var opparbeidet allerede før jeg så anlegget første gangen i April, betyr det at denne var 
opparbeidet ulovlig og uten byggetillatelse, av tiltakshaver, allerede lenge før det ble søkt på.

Dette, sammen med andre tiltak som ikke er utsendt korrekt nabovarsling på, viser at dette med krav 
til korrekt saksgang ikke synes å gjelde tiltakshaverne, med mindre det gjelder andre enn dem selv. 

Men jeg er altså ikke ute etter å kverulere rundt disse punktene, selv om de er helt identiske med det 
som klageren selv har anført som årsaken til hans klage.(saksbehandlingsfeil)

Jeg formoder at de innen den lokale forvaltningen har annet å bedrive tiden med enn at vi skal drive å 
kverulere rundt et ”kryss” slik, komma der, og andre ting som er saken uvesentlig. 

Jeg har betalt nær 2.5 mill. kroner for disse tomtene til nå, og er kun ute etter å få bebygge de to 
tomtene og flytte inn; gjerne så snart som mulig. Jeg regner med at det er flere på samme feltet som 
har akkurat det samme ønsket som det.

Så til de punktene som er kommentert:

Pkt 1: Der er ikke grunnlag for å søke dispensasjon fra planen på noe punkt, derfor er ikke slik søknad 
sendt.

Pkt 2: Der ble avholdt forhåndskonferanse med Grøsfjell, Dag Fasting (arkitekt) Malvin Hillestad 
(byggteknisk ingeniør) og meg på kommunens bygg, men jeg vet ikke om kommunen gjorde referat fra 
det, men det var der jeg fikk utdelt nabolisten i alle fall. Selv om jeg ikke ser relevansen til denne 
saken, så er der avholdt forhåndskonferanse.

Pkt 3: Vi har krysset av at tiltaket ikke var i strid med VA anlegg slik det var omsøkt. Skal det ned på 
de høyder Østebrød mener (-2 til 3 meter til) så er i ikke bare i konflikt med anlegget, det medfører at 
det må fjernes.  Dette kan komme til å bli et sentralt spørsmål, dersom vi mot formodentlig må senke 
byggene ytterligere. Jeg har redegjort for så vel dette som andre sider av denne plasseringen, og 
utelukker ikke at det må fjernes, men det er i så fall en sivilrettslig sak som ikke angår vår 
byggesøknad. Vi har tilgang til både vann, overvann og spillvannsledninger direkte på det kommunale 
anlegget dersom vi ønsker det, så å bebygge disse to tomtene vil være uavhengig av eksisterende VA 
anlegg.

Pkt 4: Så vidt jeg vet er reguleringsplanen et juridisk dokument som viser adkomst til tomtene.  I sin 
søknad om ”tillatelse i ett trinn” datert 18.10.2012, og angjeldende lekeplassen, angir f.eks ansvarlig 
søker (da sammen med eller på vegne av tiltakshaverne) at : ”tomta har adkomst til privat vei som er 
opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. Tinglyst erklæring foreligger”.   

Så med mindre tiltakshaverne har regulert en vei og lekeplass som er til fri benyttelse for alle andre 
enn de som besitter brnr 101 og 102, så er det vel i orden med avkjørsel da skulle jeg tro. Som 
tidligere nevnt bør nok tiltakshaverne sjekke hva som står i PBL § 66 og 67. Det står altså at det er 
faktisk forbudt å skille fra tomter som ikke har adkomst til offentlig vei. Dersom dette skulle være 
tilfelle, så er man sivilrettslig økonomisk ansvarlig for at slike opplysninger er tilbakeholdt. Det er vel 
rimelig klart. 



Dersom klagerne ønsker å gå til sivilt søksmål på dette punktet om tillatelse til å benytte veien, så står 
det dem selvfølgelig fritt å gjøre det, men jeg tror ikke det er tilrådelig. J.fr andre konsekvenser for de 
beboerne som må flytte ut fra sine boliger i mellomtiden da de ikke vil ha verken vann eller kloakk over 
eiendommene dersom dette blir utviklingen. Jeg ser at Østebrød behendig unngår alle mine spørsmål 
om å dokumentere sin rett til at VA anlegget ligger på mine eiendommer, samt alle andre vurderinger 
jeg har henvist til i mitt første tilsvar. Som f.eks hva han tenkte på når han la VA- anlegget inn på mine 
tomter på en dybde av +/- 21.500. (mens han nå hevder at våre hus skal ligge på kt 21.000 til kt
20.000?) Det kunne jo vært muntert å se hvordan dette var tenkt gjort.

Mente han at vi skulle dekke rundt dem med en dybde inn til anlegget på mer enn 1.3 meter i alle 
retninger, og gjøre dem frostfrie for resten av feltet, lyder vel noe urimelig. Disse ville jo ha lagt i løse 
luften etter hans beregninger. Viser for øvrig til mitt tidligere tilsvar der alle disse punktene er vel 
belyst.

Pkt 5: Det er mulig at der kan være krysset av feil rubrikk i den opprinnelige søknaden, men jeg tror 
ikke kommunen er i tvil om hva som skal bygges der. Det står også klart og tydelig i så vel nabovarsler 
som i alle andre papirer at der skal bygges boliger og garasjer.

REGULERINGSPLANEN.

Dette punktet er så godt belyst i mitt tidligere tilsvar, at jeg kun vil kommentere de viktigste punktene.

Under Felt C står det at sokkelhøyde skal være ”lavest mulig”. At det under felt B står at alle høyder 
skal regnes ut ifra ”Gjennomsnittlig eksisterende terreng” har således ingen relevans for Felt C. 

At Østebrød ”leser bestemmelsene” til at dette med gjennomsnittlig og eksisterende terreng også 
skulle gjelde Felt C, kan jeg ikke ta inn over meg. Hadde han som tiltakshaver ment at det også skulle 
gjelde for Felt C, så burde han ha skrevet det også der, og ikke bare under felt B. For Felt C står det 
kun ”lavest mulig”, noe jeg mener at er overholdt i nåværende plassering. Som nevnt i mitt tidligere 
tilsvar, så er der svært mange andre parametere og paragrafer som skal tas hensyn til når en skal 
plassere et bygg. Særlig viktig er tilgjengelig adkomst, men der er også mange andre faktorer som 
gjør at en lavere plassering vil gi dårligere boforhold. Som f.eks snørydding etc. Selv med den 
foreslåtte plasseringen så vil snøfokk gjøre at det vil fonne seg i gården mellom veien og husene. 
Særlig ved østavær, som er den vanligste vindretningen for snøvær. Jo lavere husene plasseres, jo 
mer problemer.

Heller ikke et slikt forhold blir bedre m.h.t. kravet til tilgjengelighet for boligen.

En kan jo spørre seg når en ser plasseringen på sønnens hus, som er i felt B, om denne er ”lavest 
mulig” og etter ”eksisterende terreng” eller ei.

Og kanskje enda mer spesielt blir det når en ser hva May Britt Rosland har gjort. Hun har bygget et 2 
etasjes bygg rett foran naboen på br.nr  99, og hevet sokkelhøyden til ca 1 meter over 
parkeringsplassen. Dette kunne med fordel vært senket en god del, men der synes ikke dette med 
”lavest mulig” å gjelde. (se vedlagt foto)

Der foreligger en godkjent reguleringsplan som vi har forholdt oss til, og som vi, etter nøye vurderinger 
når det gjelder plasseringer av husene, har funnet at vi har fulgt til punkt og prikke. 

Der er stadig referert til ” man ikke i sin villeste fantasi” kunne sett for seg hvordan dette ville bli. Det er 
mulig det, men altså ikke et argument som kan brukes mot oss. Vi har forholdt oss til planen og må 
også tilføre at de massene han refererer til ikke representerer det ferdige produkt. Disse massene skal 
benyttes til å terrassere og ferdigstille tomtene slik som søknadene tilsier. Det vil m.a.o ikke bli seende 
slik ut som de ligger i dag.  Men det er vel unødvendig å nevne?

Videre presiserer jeg at vi har forholdt oss til de faktiske forhold hva gjelder planen slik den er 
utformet, kotehøyder, anlagte veier, bestående terreng etc, og levert byggesøknader som vi mener er i 
tråd med dette.



Jeg tolker dette slik at mye av klagene bunner nok ut i egoisme for egen eiendom og egne interesser, 
og ikke så mye i det at de mener at faktiske regler og planer ikke er fulgt. Det ser man av plassering 
av egne og nær families bygg.

Men det er ikke sikkert at der finnes så mange argumenter som underbygger hans syn.

Så jeg begynner å få mistanker om hva det er han er ute etter, og får etter hvert en snikende følelse 
av at han manøvrerer dette inn mot en politisk, kommunal behandling.

Jeg skylder derfor å gjøre oppmerksom på at jeg nok anser meg til å være relativt overfølsom og 
allergisk til slikt innen den offentlige forvaltningen i småkommuner. At en lokal ”størrelse” som kjenner 
mange i den offentlige forvaltningen og lokale politikken, skal kunne manipulere disse bekjente er i 
hvert fall ikke en ukjent problemstilling. Spesielt ikke når det gjelder en innflytter som meg, og ikke 
kjenner noen innen de samme beslutningsorganene.

Dette kan også begrunnes med at det første han forlangte var å bytte ut saksbehandler. En 
saksbehandler jeg synes har opptrådt upartisk og korrekt i alle sammenhenger i denne saken. 

Jeg vil derfor holde et våkent øye med dette fremover, men står gjerne til disposisjon dersom noen 
måtte ha den formening at planen ikke er fulgt. Der er som tidligere nevnt, ingen motsvar til mine 
anførsler i mitt tidligere tilsvar fra klagerens side, og heller ingen nye momenter som er tilført saken 
etter at byggetillatelsen forelå. 
Jeg mener derfor at planen og alle andre parametere er overholdt i våre søknader og ber om at vi får 
ny byggetillatelse eller opprettholdt eksisterende byggetillatelse snarest mulig.

Det er ikke avholdt forhåndskonferanse i lovens forstand i saken, men det ble avholdt et 
møte mellom saksbehandler, tiltakshaver og hans rådgivere. Hvorvidt det er krysset av for 
forhåndskonferanse synes i alle tilfelle ubetydelig, og en finner ikke grunn til å kommentere 
denne merknaden nærmere. 
Det samme gjelder for øvrig Østebrøds merknad om at det er krysset av for fritidsbolig som 
åpenbart er en inkurie. 

Byggesakssjefen forutsetter at tiltaket ikke kommer i strid med høyspent kraftlinje eller vann-
og avløpsledninger. Det synes å fremgå av søkers opplysninger at dette er tilstrekkelig 
ivaretatt i prosjekteringen.

Østebrød anfører at det ikke foreligger tinglyst erklæring om vegrett over eiendommen gnr. 1 
bnr. 5 som han etter eget utsagn disponerer. Bygningsmyndighetene har begrenset adgang 
til å undersøke privatrettslige forhold. Reguleringsplanen vil ikke i seg selv være styrende for 
privatrettslige forhold, men det fremstår som åpenbart i dette tilfelle at hovedbruket gnr. 1 
bnr. 10 har hatt vegrett over gnr. 1 bnr. 5. Det synes i dette tilfelle klart nok ut fra gjeldende 
ulovfestet tingsrett at denne vegretten har blitt videreført til de fradelte eiendommene gnr. 1 
bnr. 101 og 102.
Det er Østebrød selv sammen med Odd Olsen som har utarbeidet reguleringsplanen og han 
har i nabovarselet for søknad om fradeling av gnr. 1 bnr. 101 og 102 samtykket i tiltaket. 
De privatrettslige forholdene synes med dette klare nok for bygningsmyndighetene til å fatte 
et vedtak. Dersom det likevel ikke skulle foreligge vegrett for de fradelte parsellene, anser en 
dette som et privatrettslig forhold Østebrød må forfølge selv.

Omsøkt garasjebygning har til sammen et bebygd areal på ca. 68 m². Dette arealet er 
imidlertid fordelt over to eiendommer. Da reguleringsplanen tillater opptil 50 m² garasje på 
hver eiendom, kan en vanskelig se at omsøkt tiltak skulle være i strid med reguleringsplanen. 
Garasjen på eiendommen gnr. 1 bnr. 102 er kun ca. 34 m² og følgelig innenfor 
reguleringsplanens bestemmelser.

Dersom ikke annet er spesifisert i reguleringsplanen skal høyde regnes ut fra møne og 
gesims til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Dette betyr at bygningene kan 



overstige de nevnte høydene fra ferdig planert terreng så lenge høyden over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå ikke overstiges. 
Det er kun henvist til ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for boligfelt B. Byggesakssjefen 
finner derfor at en slik beregningsmåte ikke skal legges til grunn for de felt der dette ikke er 
presisert. Dette synes også å være det mest hensiktsmessige idet tomtene i boligfelt er 
forholdsvis bratte samtidig som veg er opparbeidet på ca. kote +23-24. Sammenholdt med 
de regulerte byggegrensene og utformingen på adkomsten til gnr. 1 bnr. 102, ville det vært 
tilnærmet umulig å få realisert reguleringsplanen dersom man skulle legge til grunn 
”gjennomsnittlig eksisterende terreng” for disse tomtene.

Omsøkt tiltak synes dermed å være innenfor reguleringsplanens tillatte høyder.

Det fremgår av reguleringsplanen at det skal tas hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger ved oppføring av boliger i felt c. Videre skal en søke å holde topp 
grunnmur så lav som mulig.

Dette er skjønnsmessige begrep, og det er vanskelig å se om bestemmelsen setter større
begrensninger enn det som fremgår av plan- og bygningslovens generelle krav til tiltakets 
visuelle kvaliteter, jamfør pbl. § 29-2.
Omsøkt bolig er plassert omtrent én meter under kotehøyde på veg. Dette medfører at 
utsiktstapet begrenses betraktelig. Eiendommen er som nevnt forholdsvis bratt, spesielt i 
vest der adkomsten til eiendommen er, samtidig som det er regulert byggegrense 15 meter 
fra vegmidte mot øst.
Utsiktstapet for bakenforliggende boliger synes ut fra forutsetningene å være innenfor det en 
må tåle i boligfelt av denne type.

Det må etter byggesakssjefens syn også tillegges vekt at det er Østebrød selv, sammen med 
Odd Olsen, hjemmelshaver til gnr.1 bnr. 10, som har stått som utbygger av feltet. Det er på 
slikt grunnlag nærliggende å tro at Østebrød langt på vei har akseptert de omsøkte høydene 
på boligene som en direkte konsekvens av den valgte utformingen på feltets tekniske 
infrastruktur. En må i det minste se hen til kotehøydene på disse anleggene i vurderingen av 
hva som er ”lavest mulig” i reguleringsplanens forstand.

Byggesakssjefen finner med dette at det er tatt tilstrekkelig hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger samtidig som topp grunnmur er plassert så lavt som mulig ut fra 
forholdene på tomten.

Harald Pedersen har i skriv av 03.09.12 sannsynliggjort at han kan forestå oppføringen av
omsøkt tiltak, og godkjennes dermed som selvbygger. Det forutsettes at de opplysninger 
som er gitt i søknaden legges til grunn i arbeidet, herunder bruk av de omtalte foretakene 
innenfor de fagområder som vedgår dem.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med bestemmelser i eller i medhold av plan- og
bygningsloven, herunder reguleringsplan for Heien.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger 
installere vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.

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.

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.
1. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
2. Høyde overkant gulv på bolig godkjennes på kote +23,0.
3. Høyde overkant gulv garasjeplan godkjennes på kote +24,65.
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

kan gis.
6. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 

avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. 
Innenfor frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid 
være fri sikt i en høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene 
må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 
m over vegnivå.

7. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Kravet om 
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett 
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

8. 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.

9. Bygningen 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.

10. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart 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.

11. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før lekeplass er ferdigstilt.
12. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Harald Pedersen godkjennes i henhold til søknad datert 03.09.12 som selvbygger 
for hele tiltaket, tiltaksklasse 1.

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

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.
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033 Harald Pedersen

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 188 1692 Harald Pedersen

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 1 1034 Harald Pedersen

Sum 9.759,-

Regning for behandlingsgebyr vil av praktiske hensyn ikke bli ettersendt. Fastsetting av gebyr 
anses ikke som del av byggetillatelsen, og omfattes ikke av omgjøringsvedtaket ovenfor. 
Tidligere sendt regning gjelder derfor fortsatt.

Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt. Dersom det allerede er sendt regning for tilknytningsavgift, vil det ikke sendes 
ny.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Maybritt Olsen Rosland Grødelandsvegen 221 4343 ORRE
Ragnar Østebrød Ytstebrødvn. 651 4374 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Harald Pedersen

Brunesvei 109
4322 SANDNES

Vår ref.: 12/27601 / 12/1336 / GBR-1/102, FA-L42 Dato: 10.12.2012

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 643

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 04.09.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av enebolig på eiendommen gnr. 1 bnr. 102 med bruksareal 
ca. 156 og garasje med ca. 30 m².
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader til søknaden fra Maybritt Olsen Rosland.
Søknaden omfatter oppføring av to identiske boliger og sammenbygget garasje for eiendommene 
gnr. 1 bnr. 101 og 102. Eiendommene behandles imidlertid hver for seg.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Heien, vedtatt av kommunestyret 09.03.09. Omsøkt areal 
er i planen regulert til byggeområde - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
532/12 Byggesakssjefen delegert 10.12.2012

Maybritt Olsen Rosland har som hjemmelshaver til gjenboereiendommen gnr. 1 bnr. 100 kommet 
med følgende merknader i skriv av 10.09.12:
Kan ikke godta inntegnet garasje mellom husene da dette ikke følger reguleringsplanen for området.
I bestemmelsene for Heien boligområde står det at garasje kan være inntil 50 m² med maksimal 
mønehøyde på 4 m.
På disse tegningene jeg har fått tilsendt finnes ingen mål på garasje, men med mitt øyemål, rager garasjen 
over det ene huset som faktisk har en mønehøyde på 6,5 m.
Noe som da er 2,5 m over godkjent høyde.

Dette vil ta utsikt fra meg, noe jeg setter meg sterkt imot.

Til dette kommenterer søker i skriv av 25.09.12:
Vi har mottatt klage fra nabo Maybritt Rosland vedrørende høyde på garasjene.



Disse er planlagt med sokkelboder i fasaden mot øst grunnet boligenes lave plassering i terrenget, noe 
som medfører behov for ekstra boder. Dette medfører også at garasjenes høyder overstiger regulert maks 
høyde, sett i forhold til gjennomsnittlig ferdig planert terreng, men ikke sett fra innkjørselssiden, som jo er 
mot klager.

Garasjenes høyde ville således kunne tolkes til å være en dispensasjonssak.

Reguleringsplanen tilkjennegir en intensjon om å senke boligene mest mulig. Man må anta at dette har sin 
bakgrunn i at bakenforliggende bebyggelse skulle nyte godt av dette. Vi har, i vår søknad, forholdt oss til 
dette og gitt boligene, vurdert i ettertid, en unaturlig lav plassering.

I forbindelse med nabovarselet ser vi at vårt omsøkte prosjekt uansett er lite tilfredsstillende for klager, og 
har derfor revurdert plassering av bolig og garasje i forhold til høyde.

Vi ønsker nå, med bakgrunn i klagers innspill, å gi boligene en høydeplassering som er naturlig i forhold til 
adkomstvei, med en litt mer direkte adkomst til boligenes hovednivå. Noe vi antar også har vært en 
intensjon i gjeldende plan.

Dette er den beste løsningen for begge eiendommen e og har en rekke positive konsekvenser teknisk og 
praktisk, også i forhold til hovenintensjoner i PBL.

Teknisk betyr det at eksisterende kommunaltekniske anlegg ikke må legges om. Dette var en betingelse for 
å implementere den omsøkte løsningen, noe som ville medføre betydelige ekstra kostnader for de to 
omsøkte tiltakene. Omleggingen ville måtte gjøres både for ledninger mellom de omsøkte boligtomtene, 
samt for ledningene anlagt på vestsiden av boligene i adkomstvei, da disse er plassert i grenselinjen 
mellom veg og våre tomter. Der er således ikke plass til en støttemur i den høyden som tidligere omsøkt.

Det er åpenbart at utbyggernes tekniske planer er basert på plasseringen av boligene i noenlunde nivå 
med adkomstvei, og at de derfor har plassert infrastruktur i forhold til dette, i høyde så vel som i forhold til 
nabogrensene.

Når man legger boligene i en naturlig høyde i forhold til adkomstvei betyr det at man kan etablere boliger 
forberedt for livsløpsstandard. Dette punktet er ekstra relevant, siden vi har oppnådd en alder hvor 
tilgjengelighet til boligen er et prioritert anliggende. Dette punktet er også sterkt fokusert i all ny offentlig 
lovgivning som f.eks. TEK-10.

Garasjenes høyde i forhold til vei styres av at løsninger som medfører at større elevasjon mellom 
vei/lekeplass og garasje, ikke bør forekomme, av hensyn til sikkerheten. Så vel garasjer som 
biloppstillingsplasser bør derfor være tilnærmet lik elevasjon som på vei/ lekeplass. Helst med litt fall mot 
vei. Videre bør heller ikke boden under garasjen ha en sokkelhøyde mye lavere enn sokkelhøyden på 
boligene. Vi har derfor forsølt å plassere boliger og garasjer lavest mulig, med disse kriteriene som 
grunnlag. Samtidig er så vel høyden på boder så vel som garasjer nå lavest mulig, med kun 2 meters 
høyde på hver, pluss takhøyde på 1 m.

Garasjer og boliger er nå plassert innenfor de mål som er satt for størrelse og høyde på byggene.

Eneste alternativ til dette forslaget, slik vi ser det, er å heve boligene til samme høyde som vei/ lekeplass. 
Da vil en kulle lage kjellere i stedet for boder, men dette er neppe bedre for de bakenforliggende boligene.

Med den nye høydeplassering, som forholdet seg til regulert og opparbeidet adkomst, er altså begge 
tiltakene innenfor gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det betyr at søknaden ikke lenger er 
avhengig av dispensasjon slik at den kan gis den hurtigst mulige behandling hos kommunen.

Tidligere prosjekt innebærer, med naboklage knyttet til en dispensasjon, en uforutsigbar fremdrift for 
prosjektet. Som kommunen er kjent med har vi solgt vår bolig, og har kun en meget midlertidig ordning for 
bopel. Det er derfor av stor viktighet for oss å være trygge på at vi fremmer et prosjekt som er i henhold til 
reguleringen, og således helt forutsigbart i forhold til godkjennelse.

I søkers skriv er nabomerknadene kommentert samtidig som det leveres inn reviderte tegninger 
og gjenpart av nye nabovarsler. Det er ikke innkommet nabomerknader til de nye tegningene, 
men en finner likevel å omtale nabomerknadene da det er rimelig å anta at de forhold naboen 
bemerker fortsatt gjør seg gjeldende.

Omsøkt garasjebygning har til sammen et bebygd areal på ca. 68 m². Dette arealet er imidlertid 
fordelt over to eiendommer. Da reguleringsplanen tillater opptil 50 m² garasje på hver eiendom, 
kan en vanskelig se at omsøkt tiltak skulle være i strid med reguleringsplanen. Garasjen på 



eiendommen gnr. 1 bnr. 102 er kun ca. 34 m² og følgelig innenfor reguleringsplanens 
bestemmelser.

Dersom ikke annet er spesifisert i reguleringsplanen skal høyde regnes ut fra møne og gesims til 
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Dette betyr at bygningene kan overstige de 
nevnte høydene fra ferdig planert terreng så lenge høyden over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå ikke overstiges. Omsøkt tiltak synes her å være innenfor reguleringsplanens 
tillatte høyder.

Det fremgår av reguleringsplanen at det skal tas hensyn til estetikk og utsikt til bakenforliggende 
boliger ved oppføring av boliger i felt c. Videre skal en søke å holde topp grunnmur så lav som 
mulig.
Dette er skjønnsmessige begrep, og det er vanskelig å se om bestemmelsen setter større 
begrensninger enn det som fremgår av plan- og bygningslovens generelle krav til tiltakets visuelle 
kvaliteter, jamfør pbl. § 29-2.
Omsøkt bolig er plassert omtrent én meter under kotehøyde på veg. Dette medfører at 
utsiktstapet begrenses betraktelig. Eiendommen er forholdsvis bratt, spesielt i vest hvor 
adkomsten til eiendommen er, samtidig som det er regulert byggegrense 15 meter fra vegmidte 
mot øst.
Utsiktstapet for bakenforliggende boliger synes ut fra forutsetningene å være innenfor det en må 
tåle i boligfelt av denne type.
Byggesakssjefen finner med dette at det er tatt tilstrekkelig hensyn til estetikk og utsikt til 
bakenforliggende boliger samtidig som topp grunnmur er plassert så lavt som mulig.

Harald Pedersen har i skriv av 03.09.12 sannsynliggjort at han kan forestå oppføringen av 
omsøkt tiltak, og godkjennes dermed som selvbygger. Det forutsettes at de opplysninger som er 
gitt i søknaden legges til grunn i arbeidet, herunder bruk av de omtalte foretakene innenfor de 
fagområder som vedgår dem.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med bestemmelser i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, herunder reguleringsplan for Heien.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger installere 
vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Høyde overkant gulv på bolig godkjennes på kote +23,0.
4. Høyde overkant gulv garasjeplan godkjennes på kote +24,65.



5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 
kommunen.

6. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan 
gis.

7. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 
avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. Innenfor 
frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid være fri sikt i en 
høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene må intet punkt på 
terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over vegnivå.

8. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.  Kravet om 
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

9. 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. 

10. Bygningen 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.

11. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart 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.

12. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan ikke gis før lekeplass er ferdigstilt.
13. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Harald Pedersen godkjennes i henhold til søknad datert 03.09.12 som selvbygger for 
hele tiltaket, tiltaksklasse 1.

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

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
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033 Harald Pedersen

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 188 1692 Harald Pedersen

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 1 1034 Harald Pedersen

Sum 9.759,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 
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Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Harald 
Pedersen

Sum 40.000,-

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Maybritt Olsen Rosland Grødelandsvegen 221 4343 ORRE
Annbjørg Elve Skofteland Vann- og avløpssjef





________________________________________________________________ 

Fra:  Harald Pedersen 

Sendt: 13.03.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: tobbestorm@hotmail.com;'Dag Brantenberg Fasting';'Malvin Lars Hillestad';'Nils Geir Vestvik' 
Emne: Gnr 1 Brnr 101,102 
________________________________________________________________ 

 Hei

Her er vedlagt vårt tilsvar til klagene. Jeg måtte scanne tilsvarsbrevet i en togang, så derfor kommer det 
som 2 dokumenter.

Håper at dette er tilstrekkelig, og står gjerne til disposisjon dersom ytterligere informasjon er ønsket.

Mvh

Harald Pedersen



VEDLEGG TIL TILSVAR. Vedlegg  1.

Kommentarer til klage.

Generelt ønsker jeg å overse alle tendensiøse anklager om løgn og andre usannheter som Østebrød 

forsøker å fremstille, og heller forsøke å forholde meg til sakens faktiske innhold. Tilsvaret er en 

forkortet versjon av dette vedlegget, men med bakgrunn i de, til dels alvorlige anklagene som er 

rettet mot kommunens administrasjon og meg selv, er det nødvendig også å vedlegge denne 

redegjørelsen. 

1. Først forsøker Østebrød å konstruere mistillit mot saksbehandler Grøsfjell, bl.a vedr. at det 

skal være noe forhold mellom søker og Grøsfjell  som skulle gjøre han inhabil.  Dvs i en slik 

forstand at Grøsfjell skulle ta ”mitt parti” mot klager. Dette er en meget alvorlig påstand mot 

en offentlig ansatt, som man må være meget forsiktig med å presentere, og særlig uten å 

belegge dette med solide bevis. Personlig kjenner jeg ikke Grøsfjell, men jeg synes at han har 

opptrådt både profesjonelt og upartisk. Når han fraråder meg å benytte løsninger som krever 

dispensasjoner, og råder meg til å forsøke å forme søknadene slik at dispensasjons-søknader 

unngås, er dette en del av hans veiledningsplikt, slik den er beskrevet i lov om forvaltning.  

Det samme gjelder å formidle relevante mailer og annen info som berører min byggesak. 

Dette kan man anta  er basert på hans erfaringer fra liknende søknader .  All kontakt med 

Grøsfjell har vært forbundet med sak, og han har etter beste evne objektivt forklart hvordan 

kommunen ser på diverse sider av saken og om selve saksbehandlingen og hva som skjer ved 

klager og anker . Han har aldri uttrykt seg partisk for verken det ene eller det andre. For 

ordens skyld vil jeg også påpeke at det er byggesaksjef Valle som har gitt tillatelsene og 

skrevet under på disse. Det er således hans vurderinger og konklusjoner som står i 

vedtakene.

2. Østebrød hevder at han ikke har deltatt i VA anlegget på G.nr 1 Brnr 10 eller dets tomter. 

Dette er feil. Han var tiltakshaver til VA-planen sammen med Odd Olsen. ( vedlegg 3 )

3. Han blander også sammen sitater og løsrevne setninger fra tidligere søknader, som ikke 

gjelder den Byggetillatelsen han nå har klaget på. Jeg finner det derfor riktig å påpeke fakta i 

tidligere søknader.

 Etter å ha kjøpt den første tomten, som ble overtatt ”uten heftelser” , i et felt med 

godkjent reguleringsplan, ble jeg etter hvert klar over at der ikke var mulig å bebygge 

tomten uten dispensasjon fra reguleringsplanen. Dette særlig med hensyn til å få

etablert en godkjent avkjørsel. Alle løsninger på avkjørsel fra tomten på brnr 102, 

innebar dispensasjons, og av den grunn ble slik løsning forlatt. 

 Det er korrekt at jeg da søkte en lavere beliggenhet enn den som nå er godkjent. 

Dette  var  imidlertid før jeg hadde fått vite at det var anlagt et felles VA-anlegg over 

min tomt. Også denne søknaden klaget R.Østebrød på og truet med sivilrettslige 

søksmål  ( se vedlegg 2 .) Begrunnelsen var at vi måtte søke om å få ta en liten flik av 

lekeplassen å muliggjøre avkjørsel fra tomten, da etablert adkomst, ved en feil i 

reguleringen, ikke var praktisk mulig. May Britt Rosland klaget på at det ikke var vist 

garasje i søknaden. 

 Vi erfarer således at det vil bli klaget på alle tiltak vi fremmer, uansett innhold. Vi har 

derfor kun tillagt planens bestemmelser og øvrige beskrevne forholdene vekt. 

Østebrøds klage baserte seg på at all den tid ”han” hadde avgitt tomt til vei (Feil: 



Løyning ga veirett) frem til lekeplassen, så måtte det en sivilrettslig avgjørelse på et 

evt erstatningskrav fra han, FØR det kunne gis byggetillatelse. Dette ville tatt flere år 

å få avklart.  Dette privatrettslige forholdet har også lite med en godkjennelse i hht. 

Til PBL og gjeldende reguleringsplan, som er hjemmelsgrunnlaget for vår søknad om 

byggetillatelse, å gjøre. Det er, slik vi ser det, liten tvil om at Østebrød har lagt opp til 

en trenering av saksgangen, og et forsøk på å stoppe all bygging på disse tomtene. 

Motivet for dette kan man kun spekulere i, men det er en kjent sak at han selv 

arbeider med tomteutvikling, og i denne posisjonen er på jakt etter ledige tomter for 

sin virksomhet. 

 Da Odd Olsen informerte oss om at sønnen var interessert i å selge sin tomt, så vi en 

løsning på avkjørselen. Jeg kjøpte denne tomten og søkte om en korrigert, felles 

avkjørsel. Men da fremdeles i et nivå som viste seg å bli for lavt da gjennomsnitts 

mønehøyde på garasjen/boden ble over 4 meter. Ved å heve gjennomsnittsnivået 

ble mønehøyden lavere enn 4 meter.

 Vi ble så gjort oppmerksomme på at der var etablert et VA anlegg som gikk under 

begge tomtene, men som Odd Olsen sa ” lå veldig lavt, så det vil dere ikke få 

problemer med”.  Vi målte utgangen av tankene.  OV tanken ligger med utløpet på 

2.7 meter under veien/lekeplassen. Da vannet ligger høyere enn dette (dersom det 

er korrekt lagt) blir det å anse at toppen av VA anlegget ligger  ca 2.3-2.4 meter 

under veien. Med en normal overdekning for frostsikring antok vi at 1.3 meter ville 

være tilstrekkelig, og derfor er høyden på det omsøkte nivået, ca 1 meter under 

lekeplassen. Det ble vurdert slik at dette var en riktigere høyde også sett ut ifra 

tilgjengelighetskravet som stilles til nye boliger. I møte med Ragnar Østebrød, hevdet 

han at  VA anlegget som er etablert på brnr 10 er Odd Olsens ansvar. Dette blir også 

gjentatt i klagen. Dette er uomtvistelig feil. Østebrød og Olsen er sammen 

tiltakshavere for hele VA anlegget. Dette er for øvrig, langt på vei, ulovlig bygget. For 

det første påla kommunen ansvarlig søker for anlegget, Hedland, at ansvarlig 

prosjekterende  (Stikkaren) skulle søke om lokal godkjennelse i Egersund Kommune, 

da han ikke hadde dette. Dette ble ikke gjort, på tross av gjentatte purringer fra 

kommunen (Tønnesen). Først i høst, 1 til 2 år etter at anlegget ble bygget, ble 

ansvarlig prosjekterende godkjent. Dette, samtidig med at det ble gitt ferdigattest. 

Problemet er imidlertid at ingen har kontrollert at anlegget er anlagt som 

prosjektert, omsøkt og godkjent. Først når vi sjekker plasseringen fremkommer det 

at denne er anlagt med mer enn 2 meter avvik fra det som var godkjent, dvs midt i 

veien. Det ligger derfor nå godt inne på min tomt. Lekeplassen (som ikke var omsøkt 

bygget overhodet) og VA anlegget der Ragnar Østebrød var tiltakshaver, er bygget 

ulovlig. Også for den delen av anlegget som ligger på brnr 10 og 102. 

 Jeg har tidligere hevdet, og jeg har ikke endret holdning til dette, at jeg vil forlange at 

når dette anlegget ligger over min tomt, må det utformes en avtale om deling av 

fremtidige kostnader dersom det skulle komme brudd eller liknende på anlegget. Jeg 

har i tillegg påpekt at anlegget ikke er i konflikt med den nå omsøkte høyden på 

husene, men at vil bli det dersom husene skal senkes. 

 I den sist godkjente søknaden er høydene på garasjen/boden, høyden på husene, 

størrelsen på alle bygg og høydene korrekte i forhold til gjeldende regulering. Å 

hevde at verken garasjen eller husene passer på tomtene blir derfor feil. Det blir 



hevdet at jeg er pålagt å undersøke alle forhold før jeg søker. Dette er selvsagt ikke 

riktig. Når man kjøper en tomt i et godkjent regulert felt, så skal man kunne bebygge 

disse uten dispensasjoner. Når det gjelder VA anleggets plassering så er ikke dette en 

registrert og tinglyst rettighet, så jeg var helt uvitende om dette. Hverken kommunen 

eller selgerne opplyste meg om at dette var anlagt over tomtene. Det fremkom først 

senere, og mer som en tilfeldighet enn som en byggteknisk opplysning. Første 

gangen jeg fikk se hele VA planen, var i Januar 2013, da jeg bestilte den fra 

kommunen. Vi tok da også egne målinger av kummer og høyder for å kunne 

dokumentere våre påstander. (vedlegg 5 )

4. Veirett. Da det ihh.PBL er forbudt å skille ut tomter uten at der er sikret veirett til offentlig 

vei, samt at dette er godkjent av myndighetene  i dette tilfellet, må jeg derfor forutsette at 

der er veirett til tomtene. Reguleringsplanen sier at det er felles avkjørsel for alle tomtene i 

feltene A,B,C og D. Den sier også at alle fellesområdene er felles for alle tomtene innenfor 

planområdet. Dette forutsettes også å  gjelde veien. Reguleringen er godkjent av kommunen 

og fylkesmannen gjennom planens approbasjon. Jeg skulle tro at dersom det er tvil i forhold 

til veiretten, så vil det være naturlig å be kommunen om å ekspropriere denne da de neppe 

har anledning til å godkjenne verken tomtefradelingene, reguleringsplanen og dets 

vedtekter, eller gi andre tillatelser innenfor planområdet dersom der ikke er veiretter til 

tomtene. Jeg vil også påpeke at kommunen allerede har behandlet og godkjent 5 

byggetillatelser i den samme planen, så da må veiretten også antas å ha blitt vurdert i disse 

byggesakene.

I tillegg ble det opplyst av selgerne at med i tomteprisen var også kostnadene på 

opparbeidelse av vei, vann og kloakk anleggene, samt tilførsel av strøm og tele. Jeg har  

betalt i størrelsesorden kr 200-250.000 pr tomt for opparbeidelsen av dette VA anlegget. Det 

virker underlig at man ikke skulle ha veirett etter å ha betalt full andel av opparbeidelsen av 

denne. Dette vil i så fall bety at et  betydelig søksmål mot selgerne, dersom det ikke er veirett 

til tomtene. Men dette er lite sannsynlig. 

5. Jeg kan til dels være enig med de som hevder at man ikke oppnår bedre utsikt etc ved å ha en 

høyest mulig sokkelhøyde på boligene i felt C. Der er ingen foran og man ville ha samme 

utsikt dersom sokkelhøyden var satt til 21.400 slik klagerne hevder for tomt brnr 102. Det er 

imidlertid ikke et ønske om høyest mulig plassering som er motivet bak våre søknader. Det er 

PBL og dens etablerte praksis for beregning av høyder i Norge, planens vedtekter, kravet til 

garasje og biloppstillingsplass, det etablerte VA anlegget og PBL som har vært grunnlaget for 

våre søknader. Det er vel derfor vi har fått medhold i kommunen også Klepp Prosjektering la 

til grunn den etablerte praksis i PBL om beregning av høyder fra ”gjennomsnittlig 

opparbeidet terreng” i sin opprinnelige reguleringsplan, men politikerne i Egersund endret 

dette for Felt B , til ” gjennomsnittlig eksisterende terreng”(Pkt 2 avsnitt 3) SE KLAGERNERS 

VEDLEGG 1:2 AVSNITT 4.(VEDLEGG 7)

6. Planens bestemmelser om at man i Felt C skal holde sokkelhøyden så lav som mulig, er 

overholdt. Å hevde at bestemmelsen fra felt B også skal gjelde for C kan ikke stemme. 

Å benytte ”alle mål fra eksisterende terreng” på denne delen av feltet går bare ikke.  Med en 

byggegrense på 15 meter fra riksveien vil det bety at biloppstillingsplassen og kjøreveien fra 

garasjen vil ha en helling på nær 30 grader. Dette vil være i oppoverbakke og inn på veien 

ved en lekeplass med en 90 graders sving på toppen. En slik løsning vil bryte med ALLE lover 

og regler for adkomst til en eiendom. ( vedlegg  4) Lekeplassen ville bli liggende i høyde med 



taket på husene. Dersom man anlegger garasjen i andre enden av brnr 101, og samtidig 

anlegger garasjen parallelt med lekeplassen på tomt 102, vil VA-anlegget ligge rett ut i luften. 

Kotehøyden på VA anlegget der det går inn på tomtene er ca 21.850. Det  ville derfor være  

umulig å benytte seg av høydene slik klagerne hevder. Klageren er selv tiltakshaver til  VA-

anlegget. Dersom ”gjennomsnittlig eksisterende terreng” skal benyttes på delfelt C, er det 

underlig at han prosjekterer et VA anlegg som er i direkte konflikt med en slik løsning. Å ha 

en sokkelhøyde på kote 21.400 på huset og et VA-anlegg på kote 21.850 er i beste fall en 

prosjekteringsfeil . Det hører ikke hjemme noe sted, med mindre man detaljprosjekterer all 

bebyggelsen på tomtene samtidig. Jeg vil hevde at dette er et punkt som klager har funnet å 

benytte seg av i ettertid. Det var aldri et tema i klagene på de første søknadene, men dukket 

først opp senere. Det er muligens ment  å tåkelegge de faktiske forhold som er at våre 

tillatelser  fullt ut er i samsvar med gjeldende reguleringsplan med vedtekter. Avkjørsel fra 

garasjen gjør at det umulig kan være riktig at ”Gjennomsnittlig eksisterende terreng” kan ha 

vært utgangspunktet. I konferanse med kommunens representanter var det entydig at man 

skal ikke ha nevneverdig elevasjon mellom garasjens avkjørsel og vei, spesielt så lenge der er 

en lekeplass ved siden av. Dersom det skal være nivåforskjell, så bør det være fall mot veien. 

Byggforsk anbefaler maks 10 %, mens vi har ca 8 %. Dersom mønehøyden ikke skal være mer 

enn 4 meter i gjennomsnitt, betyr det at veggen mot hovedveien ikke kan være høyere enn 5 

meter i vårt tilfelle, da den andre enden er 3 meter høy. Dette betyr at maks høyde på 

planert terreng ikke kan være under kote 22.500 på tomt 102. Dette er ett av flere 

parametere som vi har tillagt vekt. 

Klager hevder med uthevet rød skrift at dersom det er riktig som saksbehandler og søker 

hevder, så er det fritt frem for å heve planert terreng og ta utsikten fra alle bakenforliggende 

hus. Det er ikke riktig. Topp grunnmur skal søkes holdes ”lavest mulig” i følge vedtektene. 

Dette må imidlertid selvsagt relateres til eksisterende VA anlegg, garasjens mønehøyde og 

kravet til tilgjengelighet. Å hevde at kravet til estetikk skal prioriteres, og overkjøre alle andre 

krav, så som sikkerheten ved avkjørsler, tilgjengelighet, etablerte VA anlegg og 

gjennomsnittshøyder etc blir selvsagt feil. At en betalt konsulent som har utarbeidet planen 

gir datteren til oppdragsgiveren medhold, kommer ikke som en overraskelse, da konsulenten 

i høyeste grad er inhabil i saken. At han etter approbasjon av planen skal bestemme hva slags 

hus vi skal bygge på våre tomter vil vi derimot motsette oss. De omsøkte boligene er i 

overenstemmelse med alle planens vedtekter. De er verken for høye, for store eller på annen 

måte i konflikt med planen..  Det er feil at det ikke er forskjell i målene fra felt til felt. Det er 

bl.a 8 meter mønehøyde i Felt B som igjen viser at det er forskjellige mål i felt B og C. 

Tonheim mail av28/5. 2008 viser også at Bestemmelsen om ”eksisterende terreng” er 

presisert spesielt for Felt A og B.

At konsulenten tolker ”gjennomsnittlig eksisterende terreng ” på samme måte som klagerne 

er en annen sak. Dersom man skal tolke dette slik at tomtene blir ubebyggelige, selv om 

dette faktisk ikke står i reguleringsplanen for felt C, så blir det selvsagt feil. Denne tolkningen 

innebærer at andre elementer i vedtektene ikke er mulig å oppfylle, og da må det være en 

feiltolkning av dette punktet.

 Vi kan ikke ta hensyn til alle innspill og utspill i planprosessen, men må forholde oss til det 

som faktisk står i planen, som jo er vedtatt, samt andre vedtatte planer for området. Og i 

reguleringsplanen for felt C står det at en skal søke å  ”holde topp grunnmur lavest mulig”. 

Og det er det eneste fornuftige.



Skulle reglene for felt B gjelde, vil ikke de tre tomtene i felt C, slik vi ser 

det, kunne bebygges. 
Bakgrunnen for dette er at dersom kote 21.400 skulle være normgivende for Brnr 102, så vil 

det ikke være mulig å innpasse garasje og biloppstillingsplass på tomten. Ei heller på de 

andre tomtene i Felt C. Eksisterende VA anlegg ville heller ikke kunne ligge som det nå ligger. 

Når klager først anlegger VA anlegget og deretter ”tolker” seg til en høyde som er stikk i strid 

med hans eget VA anlegg, sier det seg selv at man søker etter argumenter som kan 

rettferdiggjøre klagen. 

Det kan synes som om der er kommet inn minst to ”benkeforslag” i denne planen. Det ene 

resulterte i at tomt nr 102 ikke var bebyggbar uten dispensasjon på grunn av endret 

avkjørsel, det andre er at ”alle mål skal være fra gjennomsnittlig eksisterende terreng”.  Og 

dette kan muligens være en bra løsning for felt B, men gjør det igjen umulig å bebygge Felt C 

dersom setningen skulle gjelde felt C også. Det står da heller ikke i vedtektene for felt C. Der 

står det ”lavest mulig”. Og det med ”lavest mulig” må igjen sees i sammenheng med VA -

anlegget, avkjørselen, biloppstillingsplassen/garasjen og tilgjengeligheten til tomten. 

7. Østebrød hevder at jeg har kommet med ”trusler”. Dette er ikke korrekt. Å tilkjennegi at 

mine rådgivere, deriblant advokat, har ansett at en klage på det etablerte VA anlegget ville 

medføre at de som bor der, og således er avhengig av at eltilførsel, vann og kloakk er i drift, 

ville måtte flytte ut dersom anlegget måtte flyttes, er ikke en trussel. Det er en opplysning 

om hva andre har vurdert at dette kan avstedkomme, men som vi ønsket at de skulle slippe. 

Det er nemlig uomtvistelig at det er bygget ulovlig, og at det ligger grovt feilplassert i forhold 

til den godkjente planen. Jeg vil også sterkt bestride alle Østebrøds anklager om truende 

oppførsel, løgner etc. Det må stå for hans regning. Jeg har forsøkt, og forsøker fremdeles å 

holde meg til saken på en etterrettelig måte.

8. Østebrøds ”møtereferat” er for meg ugjenkjennelig, noe jeg har anført i mitt svar. 

(vedlegg 6) Jeg har aldri heller snakket ”dritt” om han. Jeg har derimot korrigert det han har 

skrevet flere ganger. Likeledes henter han argumenter fra løsrevne sammenhenger og 

forsøker å bygge opp et forsvarsverk som kun er egnet til å tåkelegge fakta i saken. Jeg håper 

og tror at kommunen nå skjærer igjennom og at vi kan komme i gang med å bygge våre 

fremtidige hjem på Egerøya. Og selv om jeg er overbevist om at Østebrød (og muligens også 

Fru Rosland) vil komme til å fortsette sin vendetta mot oss, er jeg overbevist om at der snart 

vil være huser der det nå er fyllmasser og stein.  Da en reguleringsplan er kommunens 

eiendom og ansvar etter 1. gangs behandling, kan vi jo ikke tro at politikerne lager til og 

endrer vedtektene slik at alle tomtene i felt C ikke er mulig å bebygge, eller uten at store 

dispensasjoner fra alle gjeldende normer for bebyggelse i Norge må benyttes for i det hele 

tatt få bebygd dem? 

Med vennlig hilsen

Harald Pedersen

Husbygger
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Særskilt klagenemnd 17.04.2013

Klager gebyr vann og avløp gnr. 7 bnr. 50
  

Sammendrag:
Vi har mottatt en klage på gebyret for vann- og avløp fra hjemmelshaver til gnr. 7, bnr. 50.      
I henhold til gebyrgrunnlaget for Vann og avløp i Eigersund kommune, (vedtatt den 
09.05.2011) er det sendt ut tiknytningsavgift i henhold til oppføring av nytt bolighus med 
garasje på gnr. 7, bnr. 50.

Klagen er avslått fra administrasjonen den 08.02.2013.

Saksgang:
Særskilt klagenemd avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2013:
Klagen fra grunneier datert 13.01.2013 tas ikke til følge.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Samlet bruksareal(BRA) for bolig og garasje er på 433 m2. Dette er i henhold til søknaden. 
I forhold til vedtatt forskrift skal det betales et arealtillegg for tilknytning til vann og avløp for 
alt areal over 250 m2.
Fakturagrunnlaget for denne eiendommen er kontrollert i henhold til byggesøknaden og etter 
gebyrregulativet for vann og avløp.

Vedtak som er fattet etter forskrift, for eksempel gebyrregulativet, kan ikke påklages i 
henhold til Forvaltningsloven § 2.    
Forskriften skal være lik for alle eiendommer i Eigersund kommune. 
Det kan klages på gebyrfastsettelsen. 

Saksbehandlers vurderinger:
I henhold til gebyrgrunnlaget er grunnlaget riktig og på bakgrunn av dette kan det ikke gis 
fritak for tilknytningsavgift.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.
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Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
263363 Klage på gebyr for vann og kloakk gnr. 7 bnr. 50
263364 Kopi av faktura
267182 Klage på gebyr for vann og kloakk gnr. 7 bnr. 50
272646 E-post med svar.pdf
272650 Gebyrregulativet_Vann og Avøp_2011.pdf
272651 Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Eigersund kommune.pdf
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon vann og avløp

  
  

Akram Abehesht

Strandgaten 52
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/4335 / 11/2263 / GBR-7/50, FA-L42 Dato: 08.02.2013

Saksbehandler: Annbjørg Elve Skofteland Direkte telefon: 51 46 83 11 /   

E-post: annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 13.01.2013

Klage på gebyr for vann og kloakk gnr. 7 bnr. 50

Vi har mottatt en klage på gebyret for vann- og avløp. I henhold til gebyrgrunnlaget for Vann 
og avløp i Eigersund kommune, (vedtatt den 09.05.2011) er det sendt ut tiknytningsavgift i 
henhold til oppføring av nytt bolighus med garasje på gnr. 7, bnr. 50.

Samlet bruksareal(BRA) for bolig og garasje er på 433 m2. Dette er i henhold til søknaden.

I forhold til vedtatt forskrift skal det betales et arealtillegg for tilknytning til vann og avløp for 
alt areal over 250 m2. 

Tilnytningsavgift for vann : 433 m2 – 250m2 = 183 m2 : 50 m2 = 3,7 ~ 4:   

I gebyr blir det for vann: 4 * 2 300 = 9 200 kr.

Tilnytningsavgift for avløp : 433 m2 – 250m2 = 183 m2 : 50 m2 = 3,7 ~ 4:   

I gebyr blir det for vann: 4 * 2 300 = 9 200 kr.

I henhold til gebyrgrunnlaget er grunnlaget riktig og klagen tas ikke til følge.

Seksjon Vann og avløp gir på bakgrunn av vedtatt gebyrforskrift heller ikke fritak for betaling 
av tilknytningsavgifter og årsgebyrer. 

Med vennlig hilsen

Annbjørg Elve Skofteland
Vann- og avløpssjef

Vedlegg: Gebyrregulativ for Vann og avløp i Eigersund kommune



Annbjoerg E.Skofteland 

Fra: Annbjoerg E.Skofteland
Sendt: 25. februar 2013 07:54
Til: 'tannlegene i strandgaten52'
Emne: SV: Vedr. SV: ref. 13/4335/11/2263/GBR-7/50. FA-L42
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Hei! 
Gebyrfastsettelsen kan det klages på. Vi skjekket beregningsgrunnlaget etter forskriften og fant ut at det 
ikke var feil på denne. 
Derfor blir ikke saken sendt automatisk videre til Planteknisk utvalg. Vi kan sende denne videre uansett 
selv om beregningen setemmer. 
  
Med hilsen 
__________________________ 
Annbjørg Elve Skofteland 
Seksjon Vann og avløp 
Eigersund kommune 
Telefon 51468311 
Mobil 90926637 
  

Fra: tannlegene i strandgaten52 [mailto:tannogkjevekirurgi@yahoo.no]  
Sendt: 23. februar 2013 14:08 
Til: Annbjoerg E.Skofteland 
Emne: Vedr. SV: ref. 13/4335/11/2263/GBR-7/50. FA-L42 
  
Hei, 
vedlagt er info. om at jeg har klagerett. 
  
mvh 
  
Akram Abehesht 
 
 
--- Den tor 2013-02-21 skrev Annbjoerg E.Skofteland 
<annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no>: 
 
Fra: Annbjoerg E.Skofteland <annbjoerg.elve.skofteland@eigersund.kommune.no> 
Emne: SV: ref. 13/4335/11/2263/GBR-7/50. FA-L42 
Til: "tannlegene i strandgaten52" <tannogkjevekirurgi@yahoo.no> 
Dato: Torsdag 21. februar 2013 14.45 

Hei! 

  

Gebyrsatsene for vann og avløp er vedtatt i en Forskrift som er vedtatt av 
kommunestyret i den 22.11.2012. 

  

Vedtak som er fattet etter forskrift, for eksempel gebyrregulativet, kan ikke påklages i 
henhold til Forvaltningsloven § 2. 

(En forskrift gir anledning til å fatte vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et 
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer) 



Forskriften skal være lik for alle eiendommer i Eigersund kommune. 

  

Seksjon Vann og avløp har ikke anledning til å fravike fra denne forskriften.  

Tilskuddsordninger og rettigheter i forbindelse med bygging av bolig tilpasset 
funksjonshemmede må  

søkes via NAV sine tjenester. 

  

  

  

Med hilsen 

__________________________ 

Annbjørg Elve Skofteland 

Seksjon Vann og avløp 

Eigersund kommune 

Telefon 51468311 

Mobil 90926637 

  

Fra: tannlegene i strandgaten52 [mailto:tannogkjevekirurgi@yahoo.no]  
Sendt: 14. februar 2013 18:48 
Til: Annbjoerg E.Skofteland 
Emne: ref. 13/4335/11/2263/GBR-7/50. FA-L42 

  

Hei, 

Jeg ønsker å gå videre med min klage til neste instans.Du har glemt å skrive til hvem jeg skal 
sende dette videre. 

  

  

mvh 

  

Akram Abehesht 
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Gebyrregulativ for Vann og avløp i Eigersund kommune 
Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, 

Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune. 
 
ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
§1 Betalingsplikt 
Alle eiendommer som er knyttet seg til offentlige vann- og avløpstjenester skal betale gebyr i henhold 
til dette regulativ. Det gis ikke fritak for betaling av gebyr for eiendommer. Unntak er eiendommer 
som har tinglyste avtaler om rett til gratis vann.  
Faktura sendes tiltakshaver/hjemmelshaver.  
 
§ 2 Gebyrberegningstidspunkt 
Engangsgebyret for tilknytning beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om tilkobling til 
offentlige vann/avløpsledninger ved søknad fra ansvarshavende. 
Årsgebyrene blir lagt på eiendommen når ledningsanlegget meldes ferdig.     
 
§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt 
Engangsgebyret faktureres når kommunens vedtak foreligger.  
Årsgebyrene faktureres og fordeles på tre terminer i året. For eiendommer som har vannmåler foretas 
avregning på første termin hvert år. 
 
§ 4 Klageadgang 
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om avvik i 
henhold til gebyrregulativet kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.  
Miljøutvalget avgjør søknaden. 
 
§ 5 Regulering av gebyrsatser 
Satsene i gebyrregulativets fastsettes av kommunestyret.  
Nye satser som er justert skal kunngjøres jfr. Forvaltningsloven. 
 
 

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 
Merverdiavgift kommer i tillegg.    
    
Vann- og avløpsgebyrer Gebyrsats Gebyrsats Merknad 
  VANN AVLØP   
        
Tilknytningsgebyr       
Tilkobling vann – vanlig 
sats  

20 000   Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 

Tilkobling avløp – vanlig 
sats   

20 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 

Tilkobling vann – lav sats * 10 000   Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 
Tilkobling avløp – lav sats 
*   

10 000 Gjelder når bruksarealet er inntil 250 m2 

Tilkobling vann - 
arealtillegg  

2 300   Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2  

Tilkobling avløp - 
arealtillegg    

2 300 Arealtillegg for hver påbegynte 50 m2 

 
 
 



 
 
 
        
Abonnementsgebyr     Gjelder alle abonnenter som har vann / 

avløp 
- rørdimensjon V 32 mm 1100 2200 Eks. Bygningstypekoder: 111-193 (Boliger, 

Fritidsbolig) Bygningstypekoder: 241-249 
(Fiskeri- og landbruksbygning) 
Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor og 
Forretning) 

- rørdimensjon V 40 mm 1600 2400 Eks. Bygningstypekoder: 611-679 (Kultur 
og Undervisning) 

- rørdimensjon V 50 mm 2700 4050 Eks. Bygningstypekoder: 511-539  (Hotell 
og Restaurant ) 

- rørdimensjon V 63 mm 3200 4800 Eks. Bygningstypekoder: 311-330 (Kontor 
og Forretning) 

- rørdimensjon V 75 mm 3700 5550 Eks. Bygningstypekoder: 411-449 
(Samferdsel og Kommunikasjon) 

- rørdimensjon V 90 mm 9200 13800   

- rørdimensjon V 110 mm 13500 20250 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri 
og Lager) Eks. Bygningstypekoder: 719-739 
(Helse) 

- rørdimensjon V 125 mm 17200 25800   

- rørdimensjon V 140 mm 21500 32250   

- rørdimensjon V 160 mm 28000 42000 Eks. Bygningstypekoder: 211-239 (Industri 
og Lager)   

- rørdimensjon V 180 mm 35600 53400   

- rørdimensjon V 200 mm 43700 65550   

- rørdimensjon V 225 mm 55600 83400   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        
Vannmålerleie, 0-25mm 600     
Vannmålerleie, 26-50mm 700     
Vannmålerleie, 51-150mm 800     
Vannmålerleie, > 151mm 900     
        
Vannagift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3 

6,92,-   Gjelder for alle med/uten vannmåler  

Avløpsavgift – variabel del 
etter forbruk/stipulert, pr. 
m3 

10,16,-   Gjelder for alle med/uten vannmåler  

        
Stengegebyr for vann 
(avløp) (avslutning av 
abonnement) 

1 500-   Gjelder for stenging av vanntilførsel 
(avslutning av avløpsgebyr) 

Ulovlig tiltak/påkoblinger 
knyttet til vann- og 
avløpsledninger 

3 000,-   Gjelder for både vannledninger og 
avløpsledninger 

        
 
*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats til anvendelse på eiendommer der kommunen eller privat 
utbygger har krevd eller krever innbetalt opparbeidelseskostnader for interne permanente tekniske anlegg som er utført 
etter planer godkjent av kommunen. 

*) Når det gjelder tilkoblingsavgiftene kommer lav sats også til anvendelse på eiendommer hvor flere grunneiere har 
vært med og bekostet ledingsanlegg som skal overdras til kommunen. Ledningsanlegget skal være prosjektert, godkjent 
og bygget etter kommunens VA-norm og i henhold til skriftlig avtale med kommunen.  

 
Miljøutvalgets vedtak den17.03.11 i  sak 54 /11 
Vedtatt den 09.05.11 av kommunestyret i sak 18/11 
 
 
 
 
 



  
  
   
   

 

 
FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I 

EIGERSUND KOMMUNE 
 
Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 22.11. 2010 i medhold av lov 31 mai 
1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og foruresningsningsforskriftens 
kap.16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer, endret 1 januar 2007.  
 
 
GENERELLE BESTEMMELSER 
 

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. 
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt 
av lokale forskrifter. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 
 
1. Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 
2. Forurensningsforskriften. Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) (2004-06-01)  
3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune (dette dokumentet) 
4. Øvrige dokumenter: 

- Gebyrregulativ 
- Leveringsvilkår – Drikkevann og Avløpstjenester 
- Bestemmelser for bruk av vannmålere, FS-060/10, KS-028/10 og M-090/10 
- Gjeldende VA-norm med lokale bestemmelser 
- KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp: Administrative- og 

Tekniske bestemmelser  
 
§ 1 FORSKRIFTENS FORMÅL 

 
Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer 
abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. 

 
§ 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE 

 
Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.  

 
§ 3 DEFINISJONER 

 
Abonnent: 

• Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og 
bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og 
bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller 
gjennom felles stikkledning.  Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av 
Plan og bygningslovens § 27 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller 
avløpsledning.  
 

Abonnementsgebyr: 
• Årsgebyrets faste del, som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller 

avløpstjenester. 
 
Avløpsledning:      

• Med avløpsledning menes separate ledninger for spillvann og overvann                                              
 
Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet): 

• Forenklet kan man si at bruksareal omfatter: 
- Arealet innenfor boligens omsluttede vegger og 
- Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens 

omsluttede vegger. For detaljer se NS 3940. 



  
  
   
   

 

 
Bruksenhet: 

• Definert i NS 3940 som ” rom eller en samling rom og åpne deler som sammen 
anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen 
bruksrettshaver” Med bruksenhet menes feks.bolig, seksjonert del av bygning, 
fritidshus, næringseiendom. 

 
Bruksendring: 

• Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike bygningstyper, 
som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. 

 
Bygningstype:  

• Bygningstypen blir fastsatt etter hva bygget skal brukes til, basert på NS 3457.    
Bygg som skal brukes til flere formål skal tildeles bygningstype etter den enheten 
som utgjør størst del av arealet. 

 
Engangsgebyr for tilknytning: 

• Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester. 
 
Felles privat stikkledning: 

• Privat ledning for vann/avløp eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det 
kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.  

 
Forbruksgebyr: 

• Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert). 
 
Gebyrregulativet: 

• Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. 
Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. 

 
Næringsvirksomhet:  

• Ervervsmessig virksomhet. 
 
Offentlig virksomhet: 

• Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. 
 
Overvannsledning: 

• Ledninger for overflatevann (vann fra drenering, taknedløp, sluk i 
gatene o.lign.) 

 
Spillvannsledning: 

• Ledninger med kloakkforurenset vann fra boliger og industri. 
 
Stipulert forbruk: 

• Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av målt eller stipulert forbruk. 
 
Stikkledniger: 

• Privat forbindelsesledd mellom en bygning og offentlig eller privat hovedledningsnett. 
 
Årsgebyr: 

• Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller 
avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 

 
 
 
 
 



  
  
   
   

 

 
VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

 
 

§ 4 GEBYRTYPER 
 
Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester: 
• Engangsgebyr for tilknytning 
• Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr) 
• Gebyr for leie av vannmåler 
• Gebyr for midlertidig tilknytning 

 
 
§ 5        ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 

Plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning oppstår når en ellers gebyrpliktig eiendom blir 
bebygd, eller når gebyrplikt for bebygd eiendom inntrer etter Lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter § 1 og Forurensningsforskriften § 16-3.  
   
Engangsgebyret skal være for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning. 
 
Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av 
Gebyrregulativet. Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når 
tilknytningen krever ekstra høye (eks. sprinkling) eller lave kostnader.  Miljøutvalget fastsetter 
avvikende engangsgebyr. 

 
 

§ 6      ÅRSGEBYR 
 
Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av 
to deler: 

• abonnementsgebyr 
• forbruksgebyr. 

 
Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vannløpstjenester skal dekke kommunens 
forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom 
forbruksgebyret.  
 
Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal dekke kommunens 
forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom 
forbruksgebyret.  
 
Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og 
fremkommer av Gebyrregulativet. 

 
Abonnementsgebyr: 

• Abonnementsgebyret fastsettes etter den rørdimensjonen som stikkledningen har fra 
påkoblingspunktet på hovedledningen.  

 
Abonnementsgebyret fremkommer av Gebyrregulativet. 
 
Forbruksgebyr: 

• Alle abonnenter betaler etter faktisk (målt) vannforbruk, eller etter stipulert forbruk.  
Når forbruket stipuleres fastsettes forbruket etter boligens størrelse.  

 
For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se § 8. 

 
 
 



  
  
   
   

 

 
§ 7      LEIE AV VANNMÅLER 

 
For installasjon, bruk og leie av vannmåler gjelder kommunens bestemmelser. 
Kostnader for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. 
Pris for leie av vannmåler fremkommer av Gebyrregulativet. 
 
 
§ 8 AVVIK I ÅRSGEBYRET 
 
Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte 
vannforbruket, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert / beregnet 
avløpsmengde (utslipp).   
For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker 
fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av 
kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp 
basert på de forventede ekstrautgiftene/ besparelsene. 
 
Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke 
grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene 
fremkommer av kommunens Leveringsvilkår for Drikkevann/Avløpstjenester. 
 
Ved søknad om avvik i forhold til årsgebyret behandles og avgjøres søknaden av 
Miljøutvalget. 
 
 
§ 9 MIDLERTIDIG TILKNYTNING 
 
Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor 
bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode.  
Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. Bygg brukt som fritidsbolig oppfattes ikke 
som midlertidig. Midlertidig tilknytning krever godkjent avløpsanlegg. 
 
Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende 
regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr 
fremkommer av Gebyrregulativet.  
 
Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og 
frakobling belastes eier/fester av eiendommen. 
 
Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For 
øvrig gjelder kommunens gjeldende VA-norm med lokale bestemmelser.  
 
 
§ 10 PÅLEGG OM UTBEDRING 
 
Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg og stikkledninger 
innen angitt frist, og det kan gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når 
fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for 
iverksetting av tiltakene, jfr. det til enhver tid gjeldende regelverk etter forurensingsloven. 
 
Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg og private 
stikkledninger innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom 
forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket. 
 
 
 
 
 
 



  
  
   
   

 

 
§ 11 INNBETALING AV GEBYRER 
 
Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. 
  
Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som 
igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens 
ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning. 
 
Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over tre  
terminer pr. år. 
 
Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt. 
 
Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales  
à konto fordelt over tre terminer basert på fjorårets forbruk. 
Avregning skjer fortrinnsvis på  første termin (faktura) året etter.  
 
Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan 
kommunen endre à konto beløpet.  
 
Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles 
kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når 
melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt.  
Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. 
Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal 
utføres etter kommunens anvisning.   
 

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 
 

§ 12 INNKREVING AV GEBYRER 
 
Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. 
Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 
 
 
§ 13 GEBYRSATSER 
 
Vedtak om gebyrenes størrelse er i henhold til Gebyrregulativet og vedtas av 
kommunestyret, jfr. Forvaltningsloven kap. VII.. 
 
§ 14 VEDTAKSMYNDIGHET 
 
Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret eller av delegert myndighet. 

 
§ 15 KLAGE 
 
Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger Forvaltningslovens kap. IV-VI og kan 
påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.  
 
Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. 
forvaltningslovens kap. VII. 
 
§ 16 IKRAFTTREDELSE  
 
Forskriften trer i kraft 01.01.2011 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
079/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Høring: Innføring av gjennomkjøring forbudt i 
Skarpabrådet, Trettevollsveien og deler av Aarstadsgaten
  

Sammendrag:
Miljøutvalget vedtok i sak M-076/10 at administrasjonen skulle vurdere trafikkforholdene i 
Rundevollsveien, Aarstadgaten og Skarpabrådet og ev. foreslå tiltak. Kommunen har i 
ettertid også mottatt bekymringsmeldinger for trafikksituasjonen fra beboere i området 
Skarpabrådet og Aarstadgaten. I forbindelse med regulering av boligområdet på 
Terlandsstykket er det stilt krav om ny tverrforbindelse mellom fylkesvei 44 og 
Rundevollsveien, noe som vil endre trafikkbildet i området.

Administrasjonen har med utgangspunkt i dette vurdert den overordnede trafikksituasjonen 
og fremmer i denne saken forslag til vedtak om skiltreguleringer. Det foreslås at 
Trettevollsveien, deler av Aarstadgaten og Skarpabrådet/Aarstadgaten stenges for 
gjennomkjøring. I tillegg foreslås det oppsetting av nytt soneskilt for 30 km/t for ny 
tverrforbindelse mellom fv44 og Rundevollsveien, like etter avkjørsel fra fylkesveien.

Saksgang:
1. PTU gir sin uttale til saken. 
2. Saken sendes deretter på høring til politiet. 
3. Eigersund kommune søker Statens vegvesen (skiltmyndighet) om godkjenning til å 

innføre restriksjonene.

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013:

Planteknisk utvalg slutter seg til følgende forslag til skiltreguleringer:

1. Det innføres gjennomkjøring forbudt i gaten Skarpabrådet og deler av Aarstadgaten, 
fra kryss Kjeld Bugges gate/Aarstadgaten frem til kryss der Skarpabrådet munner ut i 
ny tverrforbindelse til Rundevollsveien, slik det fremkommer av kartvedlegg.

2. Det innføres gjennomkjøring forbudt i deler av Aarstadgaten, fra kryss mellom 
Aarstadgaten og Rundevollsvei og kryss mellom Aarstadgaten og Kjeld Bugges gate,
slik det fremkommer av kartvedlegg.

3. Det innføres gjennomkjøring forbudt i Trettevollsveien, slik det fremkommer av 
kartvedlegg.

4. Det settes opp et nytt soneskilt for 30 km/t i ny tverrforbindelse mellom fv44 og 
Rundevollsveien, like etter avkjørsel fra fv44, slik det fremkommer av kartvedlegg. 



2

Eventuell tidligere politisk behandling:

M-076/10 Vedtak: trafikkforhold Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet

I forbindelse med trafikksikkerhetsplan (viser til sak 55/10 – forslag til reguleringsendring –
Terlandsstykket og adkomstveg), ber man administrasjonen vurdere trafikkforholdene 
Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet, og ev. foreslå tiltak.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Eigersund kommune har mottatt søknad fra beboere i Skarpabrådet og Aarstadgaten om å 
stenge Skarpabrådet og deler av Aarstadgaten for gjennomkjøring, ev. at den omgjøres til 
enveiskjørt. Ønsket er begrunnet med at biltrafikken de siste årene har økt betydelig på 
strekningen Årstaddalen – Kjeld Bugges gate. Skarpabrådet og aktuell del av Aarstadgaten 
er smal og to biler kan ikke passere hverandre uten at et kjøretøy må stoppe og kjøre inn på 
privat eiendom. I vinterhalvåret er det spesielt ille. Det bor også småbarnsfamilier i gaten, 
noe som øker bekymringen for trafikksikkerheten.

I forbindelse med utbygging av Terlandsstykket er det stilt krav til utbygger om at den 
innregulerte tverrforbindelsen mellom Rundevollsveien og fylkesvei 44 skal anlegges. Denne 
munner ut i fv44 mellom NAV og Samfundets skole. Kravet ble reist for å avlaste 
Rundevollsveien og deler av Aarstadgaten for trafikkøkningen som følge av utbyggingen.

Miljøutvalget (nå planteknisk utvalg) har også bedt administrasjonen (M-076/10 ) om å 
vurdere trafikksituasjonen i de aktuelle gatene og foreslå tiltak.

Saksbehandlers vurderinger:

Seksjon vei og utemiljø har sett på de overordnede trafikksituasjonen og gjort en vurdering i 
forhold til økt trafikk som følge av utbygging av Terlandsstykket og sannsynlighet for endret 
trafikkmønster som følge av ny tverrforbindelse mellom fv44 og Rundevollsveien.

Bildet viser Y-kryss mellom Aarstadgaten og Skarpabrådet. 

Aarstadgaten – Skarpabrådet
Dette er en gammel veg med et kjørefelt. Møtende trafikk må benytte seg av de få lommene 
som naturlig ligger langs veien, eller alternativt benytte private avkjørsler som møteplass. Det 
er i de senere årene også godkjent flere nye boliger med innkjøresel fra Skarpabrådet. Y-
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krysset mellom Skarpabrådet og Aarstadgaten er trangt og uoversiktlig. Gjennomkjøringen i 
den gamle, bevaringsverdige bebyggelsen på Aarstad er trang og har i tillegg trapper som 
munner ut direkte i kjørebanen.

Gjennomkjøringstrafikken har økt de senere årene. Ved økt utbygging i Hestnesområdet vil 
sannsynligvis gjennomkjøringstrafikken øke ytterligere, da dette er korteste forbindelse til 
Husabø skole, Husabø barnehage og idrettsmarka. En stenging vil imidlertid gi en 
trafikkøkning gjennom sentrum – Aarstadgaten – Kjeld Bugges gate og Hoveræget –
Nonsfjellveien frem til Husabøområdet. Dette er imidlertid samleveier som er bedre rustet til 
å takle en trafikkøkning. 

Avskjørsel til/fra Skarpabrådet ved NAV er i dag uoversiktlig pga muren rundt kirkegården. 
Denne avkjørselen vil munne ut i den nye tverrforbindelsen mellom fylkesvei 44 og 
Rundevollsveien. Det er forventet en betydelig trafikkøkning på den nye tverrforbindelsen i 
forhold til dagens situasjon. Trafikkøkningen i kombinasjon med dårlig frisikt reduserer 
trafikksikkerheten. 

Administrasjonen anbefaler at Skarpabrådet og deler av Aarstadgaten, fra x Kjeld Bugges 
gate, stenges for gjennomkjøring slik det fremkommer av kartvedlegg.

Merknad:
Kommunen har fått utarbeidet en ny overordnet plan for krysset mellom fv44, Skarpabrådet, 
inn-/utkjørsel til parkeringsplassen til Samfundets skole, den nye tverrforbindelen og gang-
/sykkelveien i området. Det har vært i dialog med Statens vegvesen, som i prinsippet slutter 
seg til planforslaget. Pga. høye kostnader med å bygge om krysset vil tiltaket bli spilt inn i 
kommunens økonomiplan og kommunens trafikksikkerhetsplan. En utbygging kan derfor ikke 
ventes før tidligst i 2014. Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet.

Bildet viser dagens uoversiktelige trafikksituasjon i krysset mellom fylkesvei 44 og den nye tverrforbindelsen til 
Rundevollsveien. Midt i bildet ser en innkjørselen til Skarpabrådet. 

Aarstadgaten ved x Rundevollsveien
Dette er en gammel vei med et kjørefelt. Y-krysset mellom Skarpabrådet og Aarstadgaten er 
trangt og uoversiktlig. Gjennomkjøringen i den gamle, bevaringsverdige bebyggelsen på 
Aarstad er trang og har trapper som munner ut direkte i kjørebanen. Noe av formålet med å 
kreve ny tverrforbindelse mellom Rundevollsveien og fv44 må ha vært å stenge disse gatene 
for gjennomkjøringstrafikk.

Administrasjonen anbefaler at Aarstadgaten stenges for gjennomkjøring mellom x 
Rundevollsvei og x Kjeld Bugges gate, slik det fremkommer av kartvedlegg.
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Bildet viser Aarstadgaten like etter kryss ved Rundevollsveien. Nybygg på Terlandstykket til venstre og 
Kirkegården til høyre.

Trettevollsveien
Trettevollsveien er en smal tverrforbindelse (et kjørefelt) mellom Rundevollsveien og 
Husabøveien. Denne veien er ikke utformet for å kunne takle økt trafikk. Det er ventet at ny 
tverrforbindelse mellom fv44 og Rundevollsveien vil føre til en vesentlig økning av 
gjennomkjøringstrafikken via Trettevollsveien, da dette blir korteste veien til Husabøområdet 
med skole, barnehage og idrettsanlegg. Denne veien benyttes i dag som snarvei og vi har 
allerede mottatt muntlige bekymringsmeldinger mht. trafikkmengde og veiens tekniske 
utførelse.

Administrasjonen anbefaler at Trettevollsveien stenges for gjennomkjøring før etableres et 
nytt kjøremønster via ny tverrforbindelse mellom fv44 og Rundevollsveien.

Bildet viser Trettevollsveien like etter avkjøring fra Rundevollsveien. Merk veibredde og utkjørsler.

Ny tverrforbindelse mellom fv44 og Rundevollsveien
Administrasjonen anbefaler at det settes opp et nytt soneskilt for 30 km/t like etter avkjørsel 
fra fv44. Det er i dag innført fartsgrense på 30 km/t på Rundevollsveien.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.
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Økonomiske konsekvenser:

Det er små årlige driftskostnader forbundet med denne type skilt og det føres derfor ikke opp 
noe årlig kostnad. Etablering av skiltene er anslått til ca kr 40.000,- og dekkes under 
investeringsprosjekt 1711 Tiltak veganlegg.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Liten årlig kostnad
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Skiltmateriell og montering 40.000,-
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg fremmer følgende forslag til skiltreguleringer:

1. ….

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
275408 Skiltplan Årstadalen - Rundevoll.ppt
242337 Ang. trafikale forhold i Skarpabrådet
124134 Trafikkforholdene Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet - forslå tiltak

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.05.2010 Miljøutvalget
Trafikkforholdene 
Rundevollsveien/Årstadgaten/Skarpabrådet -
forslå tiltak

2 I 12.06.2012 Anne Berit Netland Skilt om smal vei - Aarstadgaten
3 I 17.08.2012 Selma Talgø m/fl. Ang. trafikale forhold i Skarpabrådet
4 I 01.10.2012 Erling T. Endresen Forespørsel fortau  Årstadgaten

5 I 15.03.2013 Samfundets skole
Søknad om gatelys på kommunale gangveier 
rundt Samfundets skole

Parter i saken:







Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :FA-Q14
Arkivsaksnr.:
13/673
Journalpostløpenr.:
13/9162

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

Teknisk avdeling
Seksjon vei og utemiljø
Espen Hyggen
Rådgiver vei- og trafikksikkerhet
51 46 83 29
espen.hyggen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
080/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Veinormal for Eigersund kommune
  

Sammendrag:
Kommunene overtar eier- og driftsansvar for mange veier hvert år. Dette kan være veier som 
er regulert offentlige (kommunale) og som bygges ut av private, eller veier som kommunen 
selv bygger ut. En veinormal skal sikre at veier som kommunen overtar fra private, eller selv 
opparbeider, holder en teknisk standard som kommunen er best tjent med når det gjelder 
fremtidig drift og vedlikehold.

Eigersund kommune har hatt ulike retningslinjer for opparbeidelse av veier, men har ikke hatt 
en veinormal som har dekket det samlede behov for tekniske beskrivelser. I denne saken 
ønsker man at kommunen skal ta stilling til innføring av Vegnorm for Jæren. 

Saksgang:

Saken avgjøres av PTU.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:

Eigersund kommune legger Vegnorm for Jæren til grunn for eksisterende og fremtidig 
kommunalt trafikkareal.

a) Administrasjonen gis fullmakt til å fravike normalen dersom det skulle være 
hensiktsmessig. 

b) Dersom administrasjonen finner det nødvendig å utarbeide egne lokale tillegg til 
veinormalen, skal disse fremlegges som referatsaker i overordnet politisk utvalg. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ikke kjent.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Kommunene overtar eier- og driftsansvar for mange veier hvert år. Dette kan være veier som 
er regulert offentlige (kommunale) og som bygges ut av private, eller veier som kommunen 
selv bygger ut. En veinormal skal sikre at veier som kommunen overtar fra private, eller selv 
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opparbeider, holder en teknisk standard som kommunen er best tjent med når det gjelder 
fremtidig drift og vedlikehold.

Eigersund kommune har i lang tid vært uten en enhetlig norm for beskrivelser av veitekniske 
løsninger. Dette medfører at kommunen ikke kan henvise til en felles standard for utførelse, 
og entreprenører har til tider selv valgt teknisk utførelse. Dette har medført at kommunen i 
dag har i dag flere ulike løsninger der en med fordel kunne hatt lik standard for å forenkle 
drift og vedlikehold i ettertid.  

For å kunne sikre en ønsket teknisk standard i årene som kommer bør kommunen utarbeide 
en norm som gjelder for alt veiarbeid på eksisterende og fremtidige kommunale veier. En slik 
norm vil kunne ivareta nasjonale krav og retningslinjer, kombinert med lokale tilpassninger. 
Det er imidlertid en stor og krevende oppgave å utarbeide en slik norm – og ikke minst 
vedlikeholde denne. 

Kommunene på Jæren har etablert en veifaglig nettverksgruppe og i regi av denne har en 
over mange år utviklet en felles veinormal. Normalen baserer seg på Håndbok 017 fra 
Statens vegvesen, men tar med seg en del lokale tilpassninger. I tilegg åpner den for å 
kunne legge til egne bestemmelser i den enkelte kommune. 

Eigersund kommune ved seksjon vei og utemiljø har meldt seg inn i nettverksgruppen for 
Jæren. Formålet med nettverksgruppen er å fremme faglig aktivitet og samarbeid mellom 
deltakende kommuner med sikte på utvikling av god, profesjonell og effektiv forvaltning av 
kommunale veier og tilhørende infrastruktur. Som medlem av nettverksgruppen får 
kommunen anledning til å ta i bruk Vegnorm for Jæren. 

Saksbehandlers vurderinger:

Det vil være en stor fordel for kommunen å slutte seg til Vegnorm for Jæren, både fordi den 
er utprøvd i vårt distrikt over mange år og fordi den sikres en jevnlig revidering. Det at vi går 
inn for å benytte samme standard som mange av våre nærmeste kommuner vil også gjøre 
det lettere for entreprenører og forholde seg til ulike kommuner ettersom man opererer etter 
samme norm. 

Foreløpig har ikke seksjon vei og utemiljø utarbeidet egne bestemmelser i tilegg til de som 
ligger felles i normen. Dette er noe vi ønsker å se på i tiden fremover og mulig innføre på litt 
lengre sikt. Normen synes å kunne ivareta de behov vi har pr dags dato.

Universell utforming:

Dekkes av veinormalen.

Økonomiske konsekvenser:

Kostnader for utvikling av normalen fordeles på medlemskommunene i NKF nettverksgruppe 
for Jæren, og vil være langt mindre enn om kommunen skulle utvikle og vedlikeholde en 
egen veinorm. Kostnader for revidering vil variere etter omfang. 
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslåtte vedlikeholdskostnader av normalen (ca) Kr 2-5000,- Kr 2-5000,- Kr 2-5000,-
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

-
Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Kommunen utarbeider og vedlikeholder en egen veinormal.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Vegnorm for Jæren finnes blant annet på hjemmesidene til Stavanger kommune. 

http://www.stavanger.kommune.no/PageFiles/4015/Vegnorm%20versjon%20nr%201%203%
20februar%202013%20(2).pdf

Parter i saken:



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.04.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/735
Journalpostløpenr.:
13/9742

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
081/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 16.04.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/6530 N 01.03.2013 Randi Haugstad
Seksjon brannvern -
årsrapport for 2012 og 
planer for 2013

2 13/5493 N 20.02.2013
Politisk; 
Politisk sekretariat

Avkjørseltillatelse for 
kårbolig på gnr./bnr. 83/1 -  
Asle Klungland

3 13/9007 X 22.03.2013 Asfaltprogram 2013 - 2016

4 13/9741 X 03.04.2013
Byggesakssjefen delegert 
14.02.- 31.03.2013

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
270687 Seksjon brannvern - årsrapport for 2012 og planer for 2013
269074 Avkjørseltillatelse for kårbolig på gnr./bnr. 83/1 -  Asle Klungland
268963 Eiendom - gnr./bnr. 83/1 i Eigersund - avkjørseltillatelse
274867 Asfaltprogram 2013 - 2016
276183 Byggesakssjefen delegert 14.2.-31.3.13.doc



Internt notat
  

  

Mottakere:

Randi Haugstad Førstesekretær

Seksjon brannvern - årsrapport for 2012 og planer for 2013
Forebyggende aktiviteter: tilsyn § 13, boligtilsyn og feiing

Vår ref.: 13/6530 / FA-M70 / 08/896 Dato: 01.03.2013

Saksbehandler: Roger Egeli Telefon: 51 46 83 42 Mobiltelefon: 489 44 199

E-post: roger.egeli@eigersund.kommune.no

Grunnlag.
Rapporten og planer fremmes med grunnlag i krav gitt ved Forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn § 5-2. 

Det er interkommunalt samarbeid med Bjerkreim kommune ved to separate avtaler; 
 Avtale om feiing av piper og røykkanaler i Bjerkreim kommune og 
 Avtale om drift av brannvernet i Bjerkreim kommune. 

Denne årsrapporten omfatter derfor både Eigersund og Bjerkreim kommuner. Kopi av dette 
notatet oversendes Bjerkreim kommune for fremleggelse for relevant politisk utvalg også der.

Bemanning – tilgjengelige fagressurser.
Seksjonens forebyggende avdeling består av leder forebyggende avdeling, branninspektør, 
feiermester og feiersvenn. Avdelingsleder og branninspektør ble ansatt i første kvartal. De 
nytilsatte gjennomførte etter tiltredelsen grunnopplæring ved Brannvesenet Sør-Rogaland. 

Avdelingsleder gjennomførte 5 uker lovpålagt forebyggende fagutdanning ved Norges 
Brannskole høsten 2012. 

Særskilte brannobjekter - Brann og eksplosjonsvernloven § 13.
Seksjonen har fortegnelser over særskilte brannobjekter (§ 13) i kommunene etter loven. 
Avdelingen har utført tilsyn mot disse og hadde ved årsskiftet oppnådd følgende status:
 Bjerkreim: ”A”-objekter: 9 av 18 objekter hadde tilsyn før nyttår 2012. 

”B”-objekter: 1 av 6 objekter hadde tilsyn før nyttår 2012.

Status i dag: Alle ”A”- og ”B”-objekter i Bjerkreim har fått tilsyn unntatt:
3 stk ”A” objekter (tunnel) som, etter dialog med Statens vegvesen, har 
fått utsatt tilsyn til uke 12/2013 for å gjennomføre opplegg med øvelse. 
2 stk ”B”-objekter (industribygg) som får tilsyn i uke 10 og 11 i 2013.

Tilsynsmyndigheten har valgt å gjennomføre tilsyn med inspektør for samtlige objekter i 
Bjerkreim i 2012. Når ingen får gjennomføre egenkontroll krever det mer tilsynsressurser. 
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 Eigersund: ”A”-objekter: 38 av 76 objekter har hatt tilsyn.
”B”-objekter: 1 av 49 objekter har hatt tilsyn.

Feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg.
I Bjerkreim og Eigersund kommune er det utført feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg 
etter forskrift og lokale vedtak. Med utgangspunkt i at det skal være tilsyn hvert 4. år og feiing 
hvert 2. år er det gjennomført 
 Bjerkreim 491 feiinger og 273 boligtilsyn i kommunen i 2012. 
 Eigersund 860 feiinger og 879 boligtilsyn i kommunen i 2012.

For Bjerkreim kommune har feiervesenet i 2012 hatt merarbeid etter innføring av adresser.
Hver enkelt kunde har blitt oppdatert i databasen KOMTEK. Om kjøretid for oppdrag også 
legges til, har ca 50% av vår totale feierressurs hatt fokus på Bjerkreim kommune i 2012.

For en av feierne ble feiersesongen halvert grunnet sykemelding og påvente av operasjon. I 
perioden denne feieren var sykemeldt, utførte han i stedet boligtilsyn for å ta inn etterslepet. 

Tilsyn i Egersund sentrum - tett trehusbebyggelse.
Etter lokal Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum skal det utføres 
tilsyn i alle bygninger i deler av sentrum hvert 4. år. Med grunnlag i redusert bemanning har 
avdelingen ikke fått tatt igjen etterslepet i den eldre bebyggelsen i Egersund sentrum i 2012. 

Brannvernarbeidet hos eiere/brukere av brannobjekter.
Mens de fleste eiere/brukere av brannobjekter i kommunene har god kompetanse og ser 
viktigheten av brannforebyggende arbeid, må noen få ha mye veiledning. At større bedrifter 
ser verdien i et øvelsessamarbeid med brannvesenet er noe vi har gjensidig nytte av.

Ekstern brannvernopplæring og øvelser.
Seksjonen deltok på nasjonale kampanjer i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) ved gjennomføring av Brannvernuka og Aksjon boligbrann. Avdelingen 
syntes det er beklagelig at den ikke fikk fokusert så mye som ønskelig mot særskilt utsatte 
grupper i samfunnet i 2012. Det er levert brannvernopplæring til kunder etter forespørsel. 

Oppsummering for 2012.
Seksjonen vil først i 1. kvartal 2013 nå mål definert for Bjerkreim kommune for 2012. Ut fra 
tilgjengelige fagressurser til tilsyn §13, boligtilsyn og feiing har avdelingen valgt å prioritere 
de forpliktelser som fremkommer av samarbeidsavtalene med Bjerkreim kommune i 2012. 

Seksjonen har følgelig ikke nådd mål satt opp for 2012 for Eigersund kommune. Det er nå 
etterslep både for feiing, boligtilsyn, tilsyn med eldre bydel og tilsynsobjekter § 13 (”A”, ”B” og 
”C”). Seksjonen må finne løsning for å ta igjen etterslepet i egen kommune. Det er nødvendig 
å revurdere alle avtaler slik at ikke andre må prioriteres fremfor egne innbyggeres sikkerhet. 

Motivasjons- og informasjonstiltak er meget viktig brannforebyggende aktivitet. Avdelingen 
deltok så langt det var mulig på alle landsomfattende aksjoner i 2012. I tillegg gjennomførte 
avdelingen tiltak i egen regi opp mot barnehager, skoler, institusjoner og bedrifter.

Seksjonen har ved flere av tiltakene benyttet ressurser både fra forebyggende avdeling og 
beredskapsavdelingen når det har vært mulighet. Ved å ha med erfarne brannmannskaper 
fra beredskapsavdelingen har motivasjons- og informasjonstiltak blitt tilpasset kundens 
behov og seksjonen har fått levert med den kapasitet og kvalitet avdelingen har ønsket. 

Planer for 2013.

Overordnet plan for det brannforebyggende arbeidet
Oppfylle Brann- og eksplosjonsvernlovens og Brannforebyggende forskrift sine krav om å 
drive tilsyn med ”§13 objekter (A, B og C), boligtilsyn, feiing og annet forebyggende arbeid.
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Detaljplaner

1. Beholde dyktige medarbeidere for å sikre kontinuitet innen forebyggende avdeling. 

1. Branninspektør gjennomfører lovpålagt forebyggende utdanning ved Norges Brannskole.

2. Alle samarbeidsavtaler evalueres for å sikre balanse mellom seksjonens tilgjengelige 
fagressurser og oppgaver. Alle samarbeidsavtaler må gå i balanse også økonomisk. 

3. Gjennomføre tilsyn med særskilte brannobjekter etter Forebyggendeforskriften § 13. 

4. Prioritering av ressursene for, om mulig, å ta igjen etterslepet fra 2012 i egen kommune.

5. Ajourføre fortegnelsene over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg.

6. Foreta feiing, boligtilsyn og tilsyn med fyringsanlegg iht forskrift og kommunale vedtak.

7. Gi informasjon om brannvern, røykvarsler og slukkeutstyr i tilknytning til boligtilsyn.

8. Følge opp påviste avvik etter tilsyn med informasjon og eventuelt gi pålegg iht loven.

9. Gjennomføre tilsyn etter Forskrift om tilsyn med bygninger i deler av Egersund sentrum.

10. Arbeide videre med prosjektet Bybrannsikring i Egersund og ”eldreprosjektet”.

11. Delta i kampanjer og tiltak og konferanser som blir initiert og iverksatt av Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

12. Gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak om forebyggende brannvern og bistå 
virksomheter med brannvernopplæring og øvelser. 

Med vennlig hilsen

Roger Egeli
Leder forebyggende avdeling

Kopi til:
Jermund Hegdal Branninspektør
Roger Tengsareid Brannsjef
Svein Oskar Wigestrand Brannmester

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester
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Mottakere:

Politisk
Postboks 580, 4379 
Egersund

Politisk sekretariat
Postboks 580, 4379 
Egersund

4379 EGERSUND

Avkjørseltillatelse for kårbolig på gnr./bnr. 83/1 -  Asle Klungland 

Vår ref.: 13/5493 / GBR-83/1, GBR-118/25, FA-L33 / 11/1767 Dato: 20.02.2013

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Telefon: 51 46 10 32 Mobiltelefon: 99 49 74 47

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

En viser til sak 11/1767 vedr. søknad om fradeling av to parseller til bolig, hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til eiendom på Møgedal – gnr./bnr. 83/1 – Gydal –
Sirdalsveien 720 – Asle Klungland.   

I saken var en usikker på om at det var godkjent en eller to avkjørsler fra tunet på gnr./bnr. 
83/1. 

En viser til epost fra Statsarkivet i Stavanger av 15.02.2013. Vedlagt denne eposten 
foreligger avkjørseltillatelse for Asle Klungland av 21.04.1983.  
Her går det fram at ny kårbolig på bruket må nytte eksisterende avkjørsel til riksvegen. 

Det er derfor kun godkjent én avkjørsel fra tunet på gnr./bnr. 83/1. 
Det betyr at parsell 2 må sikres tinglyst atkomstrett over parsell 1. 

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef

Dok.nr Tittel på vedlegg
268963 Eiendom - gnr./bnr. 83/1 i Eigersund - avkjørseltillatelse
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Planteknisk utvalg
Referatsak

Vår ref.: 13/9007 / 13/672 / FA-Q05 Dato: 22.03.2013

Saksbehandler: Jone Chr. Omdal Telefon: 51 46 83 09 Mobiltelefon: 957 57 317

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no

Asfaltprogram 2013 - 2016

Eigersund kommune har eier- og driftsansvar for ca 150 km kjøreveier, hvorav ca 90 km med 
fast dekke. Svært mange av disse veiene bærer preg av en lang periode med utsatt 
vedlikehold. I tillegg er det en del gamle bygdeveier som er blitt asfaltert uten at det er 
foretatt nødvendig masseutskifting, noe som bla. medfører uønsket oppsprekking, 
krakelering og nedpressede kjørespor.

Gjennom kommunens økonomiplan for 2013-2016, har kommunestyret fattet vedtak om at 
det i denne perioden skal avsettes kr 11 millioner for å bedre den tekniske standarden på de 
kommunale veiene. Midlene er avsatt på prosjekt 1711 større investeringsprosjekt i 
veisektoren.

Teknisk avdeling, ved seksjon vei og utemiljø, har ansvar for drift og vedlikehold av det 
kommunale veinettet. I forbindelse med at det er avsatt investeringsmidler for å heve den 
tekniske veistandarden, har vi hatt en intern gjennomgang av status og ressurser som i dag 
benyttes for å vedlikeholde vegnettet. I denne gjennomgangen har vi lyttet til driftspersonellet 
som best kjenner kommunens veinett. Ut fra dette er det satt opp et program som vi mener 
vil gi den beste uttellingen for de midlene som så langt er bevilget. Programmet er ikke 
uttømmende og det vil kreve en langt større investering for å komme à jour. 

Kommunen bruker store ressurser på å vedlikeholde nedslitte veier. Tiltak for å bedre veistandarden vil gi 
brukerne bedre veier, samtidig som en frigir driftsressurser fra reparasjonsarbeid til forebyggende arbeid.
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Vurderinger som er lagt til grunn for programmet

Det er ikke å legges skjul på at det er et stort og alvorlig etterslep av utsatt vedlikehold på det 
kommunale vegnettet og at det er mange veier som krever tiltak de nærmeste årene. Når vi 
har satt opp programmet er følgende prioriteringer og målsetninger lagt til grunn: 

 Veier som har redusert trafikksikkerhet på grunn av dårlig standard prioriteres høyest. 
Som eksempel kan nevnes Hoveræget og Uførfjellveien som har dype slitespor.

 Veier, og deler av veier, som vi i dag bruker store ressurser for å vedlikeholde (eks. 
lapping av hull) prioriteres høyt, slik at vi kan frigjør ressurser til å forebygge skader og 
ødeleggelser av veinettet.

 Kommunens innbyggere skal i programperioden oppleve at det er bevilget ekstra midler 
for å heve veistandarden. Det meste av midlene er derfor avsatt til forbedring av 
veidekket (reasfaltering og fresing), som etter vår mening vil gi størst effekt i forhold til 
bevilgede midler. I dette ligger også oppretting av dårlig fundamenterte veger, slik at en 
oppnår et fornuftig fall og rask avrenning av overflatevann. Samtidig vil en vurdere enkle 
tiltak som utbedring av stikk og ev. bytte av sandfangkummer. Tyngre og mer 
kostnadskrevende grunnarbeid vil kun unntaksvis bli prioritert gjennomført med disse 
midlene.

 Veier i asfaltprogrammet som ikke har akutt behov for tiltak er også vurdert i forhold til 
beliggenhet, slik at tiltak fordeles ut over kommunen. 

Rammeavtale for asfaltarbeider

Tidligere år har det vært svært små og uforutsigbare bevilgninger til oppgradering av 
veinettet i kommunen. Det er derfor innhentet årlige tilbud for asfaltarbeider. 

Teknisk avdeling arbeider for tiden med å inngå en rammeavtale for asfaltarbeider i perioden 
2013 til 2016. Rammeavtalen vil effektivisere asfaltarbeidet i kommunen. Den vil gi en bedre 
forutsigbarhet og fleksibilitet, asfaltarbeidet kan gjennomføres i flere økter gjennom året og 
det går med mindre administrative ressurser på tilbudsarbeid. 

Rammeavtalen hindrer imidlertid ikke kommunen i å innhente anbud i spesifikke 
investeringsprosjekt, dersom det skulle være hensiktsmessig. Kommunen har også tatt 
forbehold om å kunne benytte lokale aktører på mindre oppdrag som oppstår gjennom året 
og som må utføres fortløpende.

Asfaltprogram 2013-2016

Oversikten viser veier og deler av veier som er planlagt reasfaltert i perioden 2013-2016. 
Flere veier krever kraftig oppretting av kjørebanen, noe som er kostnadskrevende og 
vanskelig å kostnadsberegne. Arbeidet er planlagt gjennomført i 2 økter per år (vår og høst) 
og vil bli utført fortløpende i forhold til budsjett. 

Oversikten viser hvilke veier som er prioritert, asfalttype og fresing, areal i kvadratmeter og 
beliggenhet. Programmet skal være retningsgivende, men ikke fastlåst. All erfaring tilsier at 
det vil oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å omprioritere tiltak. 
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ASFALTPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE 2013-2016

Veinavn Type Areal Sone Merknad

Planlagt asfaltering i 2013 (vår/sommer)

Damsgård bru - Humlestadgaten AGB 1500 Sentrum Kun første del av Humlestadgaten.

Hoveræget FRESE 3600 Årstaddalen

Tengsareidveien AB 2200 Tengs

Fossveien AB 1400 Tengs

Uførfjellveien FRESE 4700 Eigerøy

Aarstadgaten AB 1800 Sentrum Eget investeringsprosjektprosjekt

Kjeld Bugges gate AB 2000 Husabø Eget investeringsprosjektprosjekt

Kjeld Bugges gate AB 1500 Husabø Tilegg til eget investeringsprosjekt

Skarpabrådet AGB 1800 Årstaddalen

Delstrekk Rundevollsveien AGB 1500 Rundevoll Investeringsprosjekt Vann og Avløp

Undergang Lagårdsveien AB 500 Lagård Frese og asfaltere

Undergang Kvidafjellveien AB 1000 Lagård Frese og asfaltere

Løeåkeren AGB 1000 Hafsøy

Nyvollsveien AGB 800 Hafsøy Sette ned kum samtidig

Spinnerigaten AGB 600 Sentrum

Nonsfjellveien AGB 800 Rundevoll Mindre del mot Hoveræget, frese og 
asfaltere

Kabelhusveien AGB 1400 Hestnes Deling med Vann og avløp

Trettevollsveien AGB 210 Husabø

Nyåskaiveien AB 1500 Eigerøy

Torvhusveien AGB 500 Eigerøy Kun kryss ved Skøyteveien

Nyeveien AGB 100 Sentrum Mindre lapping for å rette tverrfall

Hellviksveien AGB 1000 Hellvik Resten av veien som ikke blir 
asfaltert av L&B

Sletteveien AGB 1000 Hellvik Eget investeringsprosjektprosjekt

Sum antall m² 32410

Planlagt asfaltering i 2013 (høst)
Langevannsveien AB 3000 Lagård Kun et delstekk, mellom 

badeplassene
"Rundkjøring" i enden av Langevannsveien AB 500 Lagård

Langevannsveien AB 1000 Lagård Delstrekk opp mot barnehagen

Lyngveien AGB 2500 Rundevoll Deler av veien

Einerbakken AGB 1700 Rundevoll

Raunveien AGB 800 Rundevoll

Prestgårdsveien AGB 3000 Rundevoll Den delen som ikke ble lappet i 2012

Langs gruset parkering AB 1000 Sentrum

Langsibakken AGB 780 Lagård

Sum antall m² 14280

Planlagt asfaltering i 2014

Steinbakken AGB 900 Eigerøy Må rette opp deler først

Symrebakken AGB 1600 Hestnes

Leidlandsveien AGB 1650 Eigerøy

Krossvikveien AGB 1120 Eigerøy

Steinoddveien AGB 940 Eigerøy

Stie AGB 500 Eigerøy Kun kryss mot Ytstebøveien.l

Myrvollsveien AGB/MA 1500 Helleland Oppretting, grøfter og ny asfalt

Slevelandsveien AGB 1300 Helleland
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Grøsfjellveien AGB/MA 2200 Helleland

Tveidaveien AGB/MA 500 Helleland Kun frem til 1. ferist

Klunglandsveien AGB/MA 500 Helleland Kun frem til 1. ferist

Birkelandsveien AGB 500 Helleland Kun ved undergang, må fikse grøft 
samtidig

Gang og Sykkevei ved fotballbanen Helleland ABG 1000 Helleland

Kvednabekkveien + del av Holanveien AGB 2350 Lagård Må bygge nytt fortau

Sum antall m² 15660

Planlagt asfaltering i 2015

Eftelandsveien AGB/MA 2700 Helleland

Skoleveien AGB 1200 Lagård

Urhammerveien AGB 2600 Hellvik

Trollkjeveien AGB 1500 Hellvik

Alkeveien AGB 770 Hellvik

Ruskebakken AGB 1120 Hellvik

Kloppabekkveien AGB 600 Hellvik Kun delstekk, GS-vei pluss adkomst

Asserveien AGB 570 Hellvik

Grønevikveien AGB 650 Hellvik

Ærfuglveien AGB 675 Hellvik

Ladbergveien AGB 220 Hellvik

Havørnveien AGB 720 Hellvik

Marraveien AGB 1750 Hellvik

Stasjonsveien AGB 1500 Hellvik

Netlandsveien AGB 300 Hellvik Frese og asfaltere i undergangen

Hoveræget AB 3600 Årstaddalen

Sum antall m² 16575

Planlagt asfaltering i 2016

Prestgårdsveien AB 3600 Rundevoll Frese og asfaltere del som ble lappet 
i 2012

Varbergveien AB 4200 Sentrum Delstrekk, Tess til Kjerlighetsstien

Hamraneveien AGB 2200 Eigerøy

Auglendsveien AGB/MA 2400 Eigerøy Reasfalt på asfaltert del

Uførfjellveien AB 4700 Eigerøy

Nevlandsveien AB/AGB 2100 Hellvik AB forbi masseuttak

Buerskogveien AGB/MA 3000 Hellvik

Sum antall m² 22200

Veier som har behov for nytt dekke, men som er uten budsjett

Skailandsveien AGB/MA 1300 Helleland Oppretting, grøfter og ny asfalt

Kvidafjellveien AGB 4600 Lagård Frese og asfaltere

Nordre Svånesvei AGB/MA 1500 Svånes

Lensmann Hovlands vei AGB/MA 2800 Helleland
Oppretting med asfalt eller fresmasse 
først

Piggsteinsbakken AGB 570 Bakkebø

Motalaveien AB 1600

Kjærlighetsstien AB 1500

Bakkebøveien AGB 3630 Bakkebø

Maurtråkket AGB 670 Bakkebø

Sølvhagen AGB 2500 Bakkebø

Kiss og Leiv Tveits vei AGB 1140 Bakkebø

Museumsveien AGB 3500 Bakkebø

Maragropa AGB 740 Bakkebø

Skårabrekkå AGB 1500 Årstaddalen Må sette nye sandfang
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Kaubanesveien AB 1150 Eigerøy

Grønehaugveien AB 2250 Eigerøy

Gamleveien AGB 4800 Hafsøy

Tengsveien AGB/MA 1800 Tengs

Varbergveien AGB 5500

Stapnesveien AGB/MA 2550 Svånes Må skyte fjellknaus

Netlandsveien AGB/MA 1440 Noe oppretting

Porsveien AGB 880 Rundevoll

Vierveien AGB 900 Rundevoll

Hammergaten AGB 2500 Sentrum

Johan Feyers gate AB 1710 Sentrum

Strandgaten (fra teltet til Johan Feyers gate) AB 0 Sentrum
Eget investeringsprosjekt, deling med 
Vann og avløp

Møgedalsveien AGB/MA 11100 Helleland Mye oppretting

Auglendsveien AGB/MA 3000 Eigerøy Kun reasfalt på asfaltert del

Nyeveien AGB 5000 Hafsøy Store deler av veien

Drangaveien AGB/MA 2250 Helleland

Segleimsveien AGB/MA 3300 Eigerøy Helt ned til parkeringsplass

Sum antall m² 77680

Grusveier som bør oppgraderes til fast dekke

Hegrestadveien AGB/MA 1110 Hellvik Eneste grusvei igjen på Hellvik

Eftelandsveien AGB/MA 3000 Helleland Resterende del av veien

Toftene AGB/MA 1320 Helleland Bratt bakke, mye nedbør

Hålandsveien AGB/MA 2000 Åse Problemer med at veien renner bort

Hyllebærveien AGB 500 Rundevoll Liten vei på Rundevoll

Grasbakken AGB 500 Årstaddalen Bratt grusvei

Veshovdaveien AGB/MA 2560 Veshovda Eneste grusvei langs fylkesvei

Sum antall m² 10990



Byggesakssjefen delegert 14.02. – 31.03.13. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

'12/1566 9 04.03.2013 TBY AHE2 01.03.2013 Ny førstegangsbehandling, avslag på 
søknad - tilbygg garasje gnr. 13 bnr. 
568 - Anne B. Tjelta og Vidar Dyrnes, 
Hestnesveien 192 

'13/3194 '057/13 

'13/287 2 18.02.2013 TBY ATI 14.02.2013 Tillatelse til tiltak, jfr. plbl § 20-
1, samt søknad om dispensasjon fra. 
plbl § 19-2. Enebolig m/leilighet og 
garasje gnr. 8 bnr. 454 - Ole G. 
Sæstad, Sjarkveien 41 

'13/4847 '075/13 

'12/2275 8 15.02.2013 TBY TOG 15.02.2013 Tillatelse til tiltak - Rekkehus gnr. 
46 bnr. 698 - Hafsøhagen AS, 
Gamleveien 82 og 86 - Gruå 

'13/2161 '076/13 

'12/2342 4 15.02.2013 TBY TTO 15.02.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl.§20-1-
deling gnr.13 bnr.67-Eigersund kommune 

'13/4884 '077/13 

'13/286 2 18.02.2013 TBY ATI 15.02.2013 Tillatelse til tiltak - Redskapshus 
gnr. 4 bnr. 106 - Ingolf Skadberg, 
Skadbergstrondveien 23 

'13/4993 '078/13 

'12/2262 12 18.02.2013 TBY AHE2 18.02.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - Tilbygg hytte gnr. 123 bnr. 42 -
Harald Rodvelt, Risvikveien 27 

'13/4748 '079/13 

'12/1731 4 22.02.2013 TBY OSK 18.02.2013 Utslippstillatelse og tillatelse til 
tiltak med dispensasjon for etablering 
av anlegg for drikkevannsforsyning og 
avløpsrensing for 3 fritidsboliger gnr 
27 bnr 22, 27 og 9, Grødeimslia 

'13/5124 '080/13 

'13/281 2 19.02.2013 TBY ATI 19.02.2013 Tillatelse til tiltak - Søknad om 
dispensasjon jfr. plbl § 19-2. 
Vinterhage gnr. 12 bnr. 1 fnr. 221 -
Brit Åse og Nils Børge Landsnes,
Løvenborgveien 17 

'13/5271 '081/13 

'13/256 3 19.02.2013 TBY TOG 19.02.2013 Tillatelse til tiltak - Gapahuk gnr. 
13 bnr. 265 - Samfundet skole,
Årstadtjørn 

'13/5003 '082/13 

'13/308 2 20.02.2013 TBY ATI 19.02.2013 Tillatelse til tiltak - Nytt bygg til 
mottaksstasjon gnr. 48 bnr. 113 -
Dalane Miljøverk IKS 

'13/5370 '083/13 



'12/379 6 20.02.2013 TBY AHE2 20.02.2013 Avslag dispensasjon - eiendomsgrenser 
i reguleringsplan - deling av 
grunneiendom gnr. 7 bnr. 81 - Helge 
Kåda Høiland, Raudestadveien 2 

'13/5412 '084/13 

'09/356 36 26.02.2013 TBY MAE 21.02.2013 Landbruksvei gnr. 18 bnr. 3 - Åseveien 
7, Hadland. Forlengelse av tidligere 
gitt tillatelse. 

'13/5684 '085/13 

'13/316 2 21.02.2013 TBY ATI 21.02.2013 Tillatelse til tiltak - Riving samt 
oppføring ny garasje gnr. 46 bnr. 161 
- Tommy Skaara,  Hafsøyveien 35 

'13/5701 '087/13 

'09/246 8 25.02.2013 TBY AHE2 21.02.2013 Tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av garasje, gnr. 60 bnr. 
159, Trosavigvegen 110, Ketil Sirevaag 

'13/5818 '088/13 

'10/1500 18 27.02.2013 TBY OSK 22.02.2013 Tillatelse til endret byggplassering 
og ferdigattest for fritidsbolig gnr. 
116 bnr. 92 Egelandsdalen 

'13/4271 '089/13 

'11/2545 20 08.01.2013 TBY TTO 28.02.2013 Rammetillatelse - Bruksendring fra 
kontor til bolig og dispensasjon for 
riving og oppføring av tilbygg gnr. 13 
bnr. 1930- Strandgaten 64 

'13/715 '090/13 

'13/282 2 27.02.2013 TBY ATI 26.02.2013 Fradeling av eiendom: gnr. 48 bnr. 15 
og 80 - Terje Tengsareid, Jærveien 65 

'13/6146 '091/13 

'13/282 3 28.02.2013 TBY ATI 26.02.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg med 
garasje gnr. 48 bnr. 15 og 80 - Roger 
Tengsareid, Jærveien 155 

'13/6203 '092/13 

'13/19 6 27.02.2013 TBY OSK 27.02.2013 Igangsettingstillatelse - bolighus med 
garasje gnr. 60 bnr. 765, Tueveien 11 

'13/6207 '093/13 

'13/169 4 27.02.2013 TBY OSK 27.02.2013 Tillatelse til fradeling gnr. 100 bnr. 
1 festenr. 7 - Møgedalsveien 259 

'13/6328 '094/13 

'12/2233 10 27.02.2013 TBY OSK 27.02.2013 Godkjenning av situasjonskart til 
delingssak gnr 100 bnr 1 fnr.1 -
Møgedalsveien 273 

'13/6351 '095/13 

'09/1728 29 27.02.2013 TBY AHE2 27.02.2013 Igangsettingstillatelse del 3 -
brannalarmanlegg tilbygg, gnr. 8 bnr. 
393 - Egersund Seafood AS, Kaupanes 

'13/6254 '096/13 

'13/422 2 01.03.2013 TBY ATI 28.02.2013 Tillatelse til tiltak - Riving av skur 
på eiendommen gnr. 60 bnr. 370 -
Hellvik bedehus 

'13/6492 '097/13 

'13/3 4 01.03.2013 TBY OSK 01.03.2013 Tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 12 bnr. 1 fnr. 109, 
Løvenborgveien 14 

'13/6510 '098/13 



'11/1381 22 04.03.2013 TBY JAV 01.03.2013 Ny førstegangsbehandling - Tillatelse 
til tiltak og dispensasjon for bolig 
og garasje gnr 13 bnr. 2652 - tomt 6 
Terlandsstykket 

'13/6518 '099/13 

'13/254 4 01.03.2013 TBY AHE2 01.03.2013 Tillatelse til tiltak - oppretting av 
matrikkelenhet/deling gnr. 3 bnr. 14 -
Ytstebrødveien 547 

'13/6445 '100/13 

'13/443 3 01.03.2013 TBY AHE2 01.03.2013 Tillatelse til tiltak - tomannsbolig 
m/garasje gnr. 47 bnr. 929 - Egersund 
Eiendomsutvikling AS, Litla Langevann 
boligfelt - K4 

'13/6433 '101/13 

'13/428 6 04.03.2013 TBY TOG 04.03.2013 Pålegg om stans - Utslipp av 
avløpsvann i Eieåne gnr. 47 bnr. 146 -
Fardal Eiendom AS 

'13/6520 '102/13 

'13/65 4 04.03.2013 TBY TOG 04.03.2013 Tillatelse til seksjonering - gnr. 60 
bnr. 776 - Stokkandveien 17 

'13/5002 '103/13 

'12/1239 25 06.03.2013 TBY AHE2 06.03.2013 Endringstillatelse- vei og mur gnr. 13 
bnr. 509 - byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS, Rundevollsveien 

'13/7135 '104/13 

'13/316 5 07.03.2013 TBY ATI 06.03.2013 Tillatelse til tiltak - Riving av 
garasje gnr. 46 bnr. 161 -
Hafsøyveien 35 

'13/7150 '105/13 

'12/1862 10 08.03.2013 TBY AHE2 06.03.2013 Tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av garasje gnr. 13 bnr. 855 
- Stein Gomsrud, Iglatjørnveien 1 

'13/7182 '106/13 

'13/258 2 08.03.2013 TBY ATI 07.03.2013 Tillatelse til tiltak - Hagestue gnr. 
47 bnr. 959 - Frode Ollestad, 
Hjorteveien 39 

'13/7284 '107/13 

'13/153 4 08.03.2013 TBY AHE2 08.03.2013 Tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av garasje og redskapsbod 
gnr. 12 bnr. 2 - Roar Ognedal, 
Aarstadgaten 43 E 

'13/7442 '108/13 

'12/1962 6 08.03.2013 TBY OSK 08.03.2013 Tillatelse til fasadeendring og 
bruksendring for kjellerleilighet gnr. 
12 bnr. 59 - Evgenia Lozovik 
Bakkehaug, Prestegårdsveien 2 

'13/7452 '109/13 

'13/466 2 08.03.2013 TBY TOG 08.03.2013 Tillatelse til tiltak - Bruksendring 
og fasadeendring - gnr. 12 bnr. 525 -
Skandsen Bygg AS, Prestegårdsveien 1 

'13/7187 '110/13 



'12/866 23 11.03.2013 TBY OSK 11.03.2013 Tillatelse med dispensasjon til 
endring av garasje gnr. 6 bnr. 59, 
Ytstebrødveien 173 

'13/7499 '111/13 

'13/524 2 02.04.2013 TBY OSK 11.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 
sammenføyning og deling av eiendommene 
gnr. 7 bnr. 785 og gnr. 7 bnr. 784 

'13/7581 '112/13 

'13/518 2 11.03.2013 TBY TOG 11.03.2013 Seksjonering gnr. 12 bnr. 525 -
Prestegårdsveien 1 

'13/7616 '113/13 

'13/435 2 12.03.2013 TBY ATI 12.03.2013 Deling av grunneiendom, parsell av 
gnr. 1, bnr. 9. 

'13/7641 '114/13 

'13/249 2 12.03.2013 TBY AHE2 12.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - Vedlikeholdspirer gnr. 7 bnr. 697 
- Helge og Annette Åse, Leidland 

'13/7772 '115/13 

'12/2013 13 12.03.2013 TBY JAV 12.03.2013 Tillatelse til endring av tillatelse -
tar bort piper, senke leiligheter -
gnr. 47 bnr. 929, K4 Delfelt 1 

'13/7769 '116/13 

'11/2263 39 18.03.2013 TBY ATI 12.03.2013 Tillatelse til endring av tillatelse -
Ny ansvarsrett - Riving samt oppføring 
nytt bolighus med garasje gnr. 7 bnr. 
50 - Akram Abehesht og Hassan Afraz, 

'13/7790 '117/13 

'13/569 2 13.03.2013 TBY AHE2 12.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - Deling gnr. 13 bnr. 50 og 780 

'13/7789 '118/13 

'12/2413 8 13.03.2013 TBY AHE2 13.03.2013 Tillatelse til tiltak - deling av 
eiendom gnr. 46 bnr. 216 - Helge 
Håland, Duganeveien 21 

'13/7817 '119/13 

'11/2392 14 14.03.2013 TBY AHE2 13.03.2013 Trinnvis igangsettingstillatelse -
Bolighus gnr. 6 bnr. 53 og 55 - Cato 
Heimvik, Ytstebrødveien 165 B 

'13/7872 '120/13 

'13/428 13 13.03.2013 TBY TOG 13.03.2013 Utslippstillatelse - Påslipp 
oljeholdig avløpsvann - gnr. 47 bnr. 
146 - Fardal Eiendom AS 

'13/7936 '121/13 

'12/32 4 14.03.2013 TBY ATI 14.03.2013 Oversendelse av vedtak -
Sanitærinstallasjoner sjøbod gnr. 13 
bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen  3 

'13/7796 '122/13 

'12/2471 2 14.03.2013 TBY TOG 14.03.2013 Rammetillatelse - Tilbygg og 
fasadeendring gnr. 22 bnr. 106 -
Aslaug og Torbjørn Hestnes, 
Stapnesveien 73 

'13/7154 '123/13 



'13/487 2 14.03.2013 TBY TOG 14.03.2013 Seksjonering gnr. 98 bnr. 33 -
Byggmester Grude AS, Eptelandsveien 60 

'13/8094 '124/13 

'13/245 3 14.03.2013 TBY TOG 14.03.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak -
To nettstasjoner - gnr. 83 bnr. 1 og 
gnr. 118 bnr. 2 - Dalane Energi AS 

'13/7472 '125/13 

'13/450 2 15.03.2013 TBY ATI 14.03.2013 Tillatelse til tiltak - Vindfang gnr. 
46 bnr. 1036 - Martha Thawngzel, 
Nyeveien 72b 

'13/8129 '126/13 

'11/2290 7 15.03.2013 TBY ATI 14.03.2013 Tillatelse til tiltak - Utvidelse av 
altan/veranda gnr. 13 bnr. 279 - Frode 
Nilsson, Sokndalsveien 33 

'13/8134 '127/13 

'11/2311 7 01.04.2013 TBY ATI 16.03.2013 Oversendelse av vedtak - Naust/båthus 
gnr. 13 bnr. 2344 - Lene og Tore 
Dversnes, Lyngtangen 10A 

'13/7816 '128/13 

'13/552 2 19.03.2013 TBY AHE2 18.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - deling gnr. 47 bnr. 929 - K4 Litla 
Langevann 

'13/8369 '129/13 

'12/1424 7 19.03.2013 TBY AHE2 18.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - endring av tillatelse - nytt 
ansvarlig foretak - påbygg over 
garasje gnr. 7 bnr. 744 - Stein Lindø, 
Fregattveien 1 

'13/8436 '130/13 

'12/1755 9 20.03.2013 TBY MAE 19.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-
1 - Garasje, fasadeendring, mur og 
vei. Gnr. 60 bnr. 237 - Aase 
Mellemstrand, Ærfuglveien 5. 

'13/8615 '131/13 

'12/2471 8 20.03.2013 TBY TTO 20.03.2013 Igangsettingstillatelse -
Tilbygg/fasadeendring gnr. 22 bnr. 106 
- Aslaug og Torbjørn Hestnes, 
Stapnesveien 73 

'13/8703 '132/13 

'12/627 6 20.03.2013 TBY TTO 20.03.2013 Igangsettingstillatelse - Tilbygg gnr. 
47 bnr. 112 - Harald Leidland, 
Nonsteinbakken 3 

'13/8713 '133/13 

'10/1901 11 22.03.2013 TBY OSK 22.03.2013 Tillatelse til tiltak - dispensasjon 
fra plan for oppføring garasje med 
takterrasse samt fasadearbeider og 
tilbygg bolig Høgevollsveien 22, gnr. 
46 bnr. 272 

'13/8917 '134/13 



'13/593 2 22.03.2013 TBY AHE2 22.03.2013 Tillatelse til riving av eksisterende 
hytte og tillatelse og dispensasjon 
for oppføring av ny fritidsbolig gnr. 
4 bnr. 119 - Lena Johansen, Skadberg 

'13/8672 '135/13 

'11/1130 9 22.03.2013 TBY OSK 22.03.2013 Igangsettingstillatelse med endret 
tiltakshaver 2-mannsbolig gnr.60 
bnr.590 - Urhammerveien 24 

'13/8952 '136/13 

'11/1134 8 22.03.2013 TBY OSK 22.03.2013 Igangsettingstillatelse med endret 
tiltakshaver 2-mannsbolig gnr. 60 bnr. 
591 - Urhammerveien 26 

'13/8983 '137/13 

'13/455 3 22.03.2013 TBY OSK 22.03.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 
ett trinn, oppføring av bolighus og 
garasje gnr. 13 bnr. 2673 - Oddleif 
Skandsen, Kabelhusveien 2c 

'13/8999 '138/13 

'12/1434 6 26.03.2013 TBY ATI 25.03.2013 Tillatelse til tiltak - Terrasse gnr. 
12 bnr. 477 - Tom Egeli,
Kjærlighetsstien 29 

'13/9095 '139/13 

'11/1382 14 26.03.2013 TBY JAV 25.03.2013 Ny førstgangsbehandling - Dispensasjon 
og tillatelse til tiltak for bolig og 
garasje gnr. 13 bnr. 2651 
Terlandstykket  Tomt 7 

'13/2765 '140/13 

'13/684 2 27.03.2013 TBY ATI 26.03.2013 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring 
gnr. 47 bnr. 173 - Bodynski, 
Egrefjellveien 6 

'13/9284 '141/13 



 
 

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 
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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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