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Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 

082/13 

Avgjøres av utvalget: 

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013 
 

083/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013  

084/13 
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom, forskrift om begrensning av forurensning - byggesak 2013 

 

085/13 
Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen 

 

086/13 
Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen 

 

087/13 
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak. 

 

088/13 
Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr. 

 

089/13 
Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr. 

 

090/13 
Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr. 

 

091/13 
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42. 
2.gangsbehandling 

 

092/13 
Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal - 
Øygrei 

 

093/13 
Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger Noreng, 
Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert gebyr. 

 

094/13 
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus 
og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602 

 

095/13 
Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn 
og Viggo Mattsson, Midbrødveien 
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096/13 
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2. 

 

097/13 
Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8 

 

098/13 
Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17. Ny klagebehandling. 

 

099/13 
Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie 
Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling. 

 

100/13 
Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse gnr. 5 bnr. 
183 - Arnstein Skretting, Maurholen 

 

101/13 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Dispensasjonssøknad.  

102/13 
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar Rodvelt, 
Risvikveien 63. Ny klagebehandling. 

 

103/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013  

 
 
Egersund,19. april 2013 
 
 
Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder      

        
       Randi S. Haugstad 
       Utvalgsekretær 
 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/993 96 623 til Randi Haugstad 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 - Anders Ege (AP) for Roger Sæstad (AP) 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.04.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/833
Journalpostløpenr.:
13/11575

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
082/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
30.04.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.04.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.04.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/832
Journalpostløpenr.:
13/11574

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
083/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
16.04.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 18.04.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 16.04.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
278907 Protokoll PTU 16.04.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 16.04.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:10 Tidspunkt - til:   15:45
Sak – fra / til: 055/13 - 081/13

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              
AP – Sæstad, Roger (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
FrP – Helland, Hans Petter (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
SP – Koldal, Bernt (varamedlem) – sak 56/13                                   
AP – Ege, Anders (varamedlem) – sak 57/13 og 58/13

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

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i sakene 64/13, 67/13, 73/13, 74/13, 75/13, 76/13, 77/13 og 

79/13 fra kl.08.00.
 Møtestart ble satt til kl.12.10 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
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Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

055/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013

056/13
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet - del ll - 2. 
gangsbehandling

057/13
Reguleringsendring og konsekvensutredning for  Hellvik steinindustri, 
Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. gangsbehandling

058/13
Reguleringsendring - boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 
mfl., Hellvik - 2. gangsbehanlding

059/13 Utbyggingsavtale Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.f.

060/13 Utbyggingsavtale Leidlandshagen

061/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 05.03.2013

062/13
Søknad om fradeling av parsell med bolighus - resten av eiendommen selges 
som tilleggsjord gnr. 16 bnr. 6 - Andreas og Møyfrid Stokka - 2. gangs 
behandling

063/13
Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal til nabobruk gnr. 
72 bnr. 3, 7 og 13 - Terje Rugland

064/13
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

065/13
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom gnr. 13 bnr. 2197 -
Randi L. H. Birkeland

066/13 Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes

067/13
Forespørsel-Reguleringsendring-fjerning av fortau-Havnegården, Strandgaten 
gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

068/13
Mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 - Kjeøy og 
Tengsstranda

069/13
Klage fra Rune Løge og Kristin Lode-Reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 
og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

070/13
Klage fra Sigurd Faa på reguleringsendring for gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. 
- Seksarvågen/Seksarvik

071/13
Klage fra Tove og Dag Tvedt på reguleringsendring gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 
m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

072/13
Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar Gullestad, 
Ytstebrødveien 21. Klagebehandling.

073/13
Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf Egeland, Hovland. 
Søknad om endring av tillatelse.

074/13
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

075/13 Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 550. Søknad om 

Side 7 av 543



4

tillatelse til tiltak og dispensasjon. - Eigelandsvatnet

076/13
Klage - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 
645 (Heien, Ytstebrød)

077/13
Klage - Bolig og garasje -  gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, Ytstebrødveien 
643 (Heien, Ytstebrød)

078/13 Klager gebyr vann og avløp gnr. 7 bnr. 50

079/13
Høring: Innføring av gjennomkjøring forbudt i Skarpabrådet, Trettevollsveien 
og deler av Aarstadsgaten

080/13 Veinormal for Eigersund kommune

081/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013
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055/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
16.04.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 16.04.2013:

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

19/13:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor anleggsveien ut til 
pumpestasjonen på Ytstebrød må fjernes da denne nå brukes som turvei. I forbindelse 
med vedlikehold på pumpestasjonen bør vel også denne veien brukes til dette formålet.

BYGGESAKSSJEFEN svarte at det ble søkt om en midlertidig vei, og en midlertidig 
tillatelse til dette ble gitt til vann- og avløpsavdelingen. Tillatelsen er utgått, og det må 
søkes på nytt.

20/13:
ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om hvorfor Skanska ikke får et betydelig 
høyere gebyr enn allerede gitt når det har blitt bygd en trafostasjon ulovlig ved 
boligblokkene ved Amfi Eikunda. 

BYGGESAKSSJEFEN svarte at det kan ikke gis overtredelsesgebyr – men kun 
ulovlighetsgebyr. Når det gjelder bygg som er oppført etter 1.7.2010 kan også 
overtredelsesgebyr ilegges.

21/13:
KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER viste til et tidligere spørsmål fra Kjell Vidar 
Nygård ang. forlengelse av gatelys på Hellviksveien på Hellvik, og svarte at kommunen 
ikke kan finne noen henvendelse fra Hellvik velforening når det gjelder dette spørsmålet. 
Block Watne har satt opp gatelys i forbindelse med et nytt boligfelt her, men det mangler 
et par lysstolper på strekningen videre mot butikken. 

Administrasjonen vil sende ny henvendelse til velforeningen.

22/13:
PLANSJEFEN viste til et tidligere spørsmål fra Kjell Vidar Nygård ang. reguleringsplan 
for en vei til Silhuset på Helleland, og orienterte om at det tidligere var avsatt 60000,- til 
omregulering av Ramslandsplanen hvor denne veien også inngår. En har vurdert det 
som formålstjenelig å foreta en samlet regulering av området. Etter en sondering i 
markedet viser det seg at de avsatte midlene ikke tilstrekkelig til å få regulert området og 
en er i ferd med å vurdere ulike løsninger herunder om en kan ta en større del av 
reguleringsplanarbeidet selv og/eller at en kan skaffe midler til dette planarbeidet. Det 
må også gjennomføres en geologisk vurdering av fagkyndige som det ikke er satt av 
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midler til. Arbeidet er ikke formelt startet opp enda, men det er gjennomført skissestudie i 
forhold til fortetting av deler av området.

TOR OLAV GYA (SP) la til at starten til dette spørsmålet var at kommunen hadde anlagt 
vei til Silhuset uten at det var regulert til dette.

23/13:
PLANSJEFEN svarte på spørsmål som ble stilt av Tor Olav Gya (i møtet i mars) når det 
gjaldt trafikksikkerhetsmidler for å bedre sikkerheten når myke trafikanter skal krysse 
E39 på Helleland. Her går gang- og sykkelstien på hver side av veien. 
Det er imidlertid ikke avsatt midler til dette (svar fra Statens Vegvesen). Kommunen må 
evt. komme med innspill hvis dette ønskes. En må få inn dette i egen 
trafikksikkerhetsplan.

PTU-055/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

056/13: Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved 
Gyavatnet - del ll - 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 11.03.2013:
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart sist revidert 
18.02.13 og bestemmelse sist revidert 07.03.13 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

16.04.2013 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-056/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart sist 
revidert 18.02.13 og bestemmelse sist revidert 07.03.13 blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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057/13: Reguleringsendring og konsekvensutredning for Hellvik 
steinindustri, Krogavatnet gnr. 60 bnr. 19 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde vedtas som fremlagt.

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

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
 ROGER SÆSTAD (AP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er bror til part i saken (daglig 

leder/driftsleder), jf. fvl. § 6, b.  Det fremkom ikke merknader til saken, og Anders Ege (AP) 
tok sete.

---- 0 ----

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) viste til tidligere stilte spørsmål om sin habilitet da hans 
firma har kjøpt noen tomter av Bertelsen & Garpestad, og i den handelen følger det med 
eierandeler i felles mark (i nabogrense, omhandler ikke planen), jfr. Fvl. § 6, 2.ledd. Han 
ble den gang erklært habil i saken, og er fortsatt habil i behandlingen.

---- 0 ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) viste til at dette er 2.gangs behandling, og da må som fremlagt i 
rådmannens innstilling tas bort.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling med Robertsons endring enstemmig vedtatt.

PTU-057/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Hellvik og
Småtjørna steinindustriområde vedtas.

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

Vedtaket er enstemmig.
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058/13: Reguleringsendring - boliger med tilhørende funksjoner på 
gnr. 60 bnr. 237 mfl., Hellvik - 2. gangsbehanlding

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 mfl., 
Hellvik vedtas med følgende endringer i kart og bestemmelser:

Bestemmelsene
1. ”Det åpnes opp for at plassering av lekeplassene L1 og L2 kan justeres innforbi BKS1 

og BKS2  ved detaljprosjektering av disse områdene. Det åpnes opp for å samle de til 
en lekeplass innforbi BKS1 eller BKS2.”

Kart
2. Kurvatur i den nordligste svingen i f-kjøreveg 2 justeres.
3. Nummerering i bestemmelsene justeres i tråd med benevnelse på plankartet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

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

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-058/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for boliger med tilhørende funksjoner på gnr. 60 bnr. 237 
mfl., Hellvik vedtas med følgende endringer i kart og bestemmelser:

Bestemmelsene
1. ”Det åpnes opp for at plassering av lekeplassene L1 og L2 kan justeres innforbi 

BKS1 og BKS2  ved detaljprosjektering av disse områdene. Det åpnes opp for å 
samle de til en lekeplass innforbi BKS1 eller BKS2.”

Kart
2. Kurvatur i den nordligste svingen i f-kjøreveg 2 justeres.
3. Nummerering i bestemmelsene justeres i tråd med benevnelse på plankartet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig.
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059/13: Utbyggingsavtale Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.f.

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:

PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hovland Gruppen AS om 
utbygging av gnr. 8, bnr. 100 m.fl., Hamraneveien på Eigerøy godkjennes.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-059/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hovland Gruppen AS 
om utbygging av gnr. 8, bnr. 100 m.fl., Hamraneveien på Eigerøy godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

060/13: Utbyggingsavtale Leidlandshagen

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS om utbygging av gnr. 7, bnr. 1, 4, 50, kalt Leidlandshagen, på Eigerøy 
godkjennes.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild da hans firma kan komme i betraktning i
området, jf. fvl. § 6, 2 ledd, og trådte ut. Det fremkom ingen merknader til saken. Det var 
ikke innkalt vararepresentant, så det var kun 10 medlemmer tilstede under behandlingen.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-060/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS om utbygging av gnr. 7, bnr. 1, 4, 50, kalt Leidlandshagen, på 
Eigerøy godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

061/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
05.03.2013

Forslag til vedtak 03.04.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.03.2013 godkjennes.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-061/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 05.03.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

062/13: Søknad om fradeling av parsell med bolighus - resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord gnr. 16 bnr. 6 - Andreas 
og Møyfrid Stokka - 2. gangs behandling

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. 

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-062/13 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. 

Vedtaket er enstemmig.

063/13: Søknad om fradeling av en parsell med formål tilleggsareal 
til nabobruk gnr. 72 bnr. 3, 7 og 13 - Terje Rugland

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. 

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-063/13 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. 

Vedtaket er enstemmig.
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064/13: 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

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. 

    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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-064/13 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 
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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. 

    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.

Vedtaket er enstemmig.

065/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendom gnr. 
13 bnr. 2197 - Randi L. H. Birkeland

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. 

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-065/13 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. 

Vedtaket er enstemmig.
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066/13: Mindre reguleringsendring B3 /B22 på Hestnes

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-066/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

067/13: Forespørsel-Reguleringsendring-fjerning av fortau-
Havnegården, Strandgaten gnr. 13 bnr. 1868 m.fl.

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.

3 Fylkesrådmannen har varslet mulig innsigelse mot et planforslag som ikke sikrer 
tilstrekkelig tilgjengelighet for allmennheten hvor trafikksikkerheten er ivaretatt.
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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

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag H+FRP+SP):
1. ”Hensynet til myke trafikanter skal legges til grunn og være styrende for valg av 

løsninger og utforming.
2. 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.

3. Prinsippet om universell utforming av utearealene herunder inngangsparti legges til 
grunn og skal dokumenteres. 

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

5. Hensynet til havnetrafikken må ivaretas.
6. Vegnormalen legges til grunn for utforming av trafikkareal.

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

Votering:
Carlsens fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-067/13 Vedtak:

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

2. 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.

3. Prinsippet om universell utforming av utearealene herunder inngangsparti legges til 
grunn og skal dokumenteres. 

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

5. Hensynet til havnetrafikken må ivaretas.
6. Vegnormalen legges til grunn for utforming av trafikkareal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-8 plan- og bygningsloven jf. § 12-4
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Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

068/13: Mindre reguleringsendring hytteområde gnr. 49 bnr. 96 -
Kjeøy og Tengsstranda

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-068/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.
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069/13: Klage fra Rune Løge og Kristin Lode-Reguleringsendring 
gnr. 2 bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-069/13 Vedtak:

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
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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.

Vedtaket er enstemmig.

070/13: Klage fra Sigurd Faa på reguleringsendring for gnr. 2 bnr. 6, 
22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-070/13 Vedtak:

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
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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.

Vedtaket er enstemmig.

071/13: Klage fra Tove og Dag Tvedt på reguleringsendring gnr. 2 
bnr. 6, 22, 56 og 65 m.fl. - Seksarvågen/Seksarvik

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-071/13 Vedtak:

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:
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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.

Vedtaket er enstemmig.

072/13: Naust og brygge gnr. 7 bnr. 148 - Eldbjørg og Reidar 
Gullestad, Ytstebrødveien 21. Klagebehandling.

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-072/13 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.
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073/13: Påbygg/ombygging fritidsbolig gnr. 8 bnr. 121 - Toralf 
Egeland, Hovland. Søknad om endring av tillatelse.

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.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4, 29-1 og 32, jf. 
forskrift om byggesak § 16.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning på grunn av 
opplysninger som kom frem i forbindelse med befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Rogers Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-073/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning på grunn av 
opplysninger som kom frem i forbindelse med befaring.

Vedtaket er enstemmig.
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074/13: 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

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2013:
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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”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.

Hensynene bak 4-metersregelen i pbl. § 29-4 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, tilbygget blir 
oppført i nødvendig brannklasse.

Fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene, fordi:
- da det ikke foreligger naboklage og det 
- gir en god planløsning for tiltakshaver.

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.”
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Votering:
Gyas forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstiling.

PTU-074/13 Vedtak:

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.

Hensynene bak 4-metersregelen i pbl. § 29-4 blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, tilbygget blir 
oppført i nødvendig brannklasse.

Fordelene med dispensasjonen er ”klart større” enn ulempene, fordi:
- da det ikke foreligger naboklage og det 
- gir en god planløsning for tiltakshaver.

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.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

075/13: Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 
550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon. -
Eigelandsvatnet

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 
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.
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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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

”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. Ikke til sjenanse for naboene
2. Får en god lagringsplass

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 ~

BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning for det regelverket 
som gjaldt da tiltaket ble oppført (2002).”

Votering utsettelsesforslag:
Carlsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling og Gyas forslag kom dermed ikke til votering.
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PTU-075/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning for det regelverket 
som gjaldt da tiltaket ble oppført (2002).

Vedtaket er enstemmig.

076/13: Klage - Bolig og garasje - gnr. 1 bnr. 101 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 645 (Heien, Ytstebrød)

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-076/13 Vedtak:

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

077/13: Klage - Bolig og garasje -  gnr. 1 bnr. 102 - Harald Pedersen, 
Ytstebrødveien 643 (Heien, Ytstebrød)

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.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

PTU-077/13 Vedtak:

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.
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Vedtaket er enstemmig.

078/13: Klager gebyr vann og avløp gnr. 7 bnr. 50

Rådmannens forslag til vedtak 12.03.2013:

Klagen fra grunneier datert 13.01.2013 tas ikke til følge.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-078/13 Vedtak:

Klagen fra grunneier datert 13.01.2013 tas ikke til følge.

Vedtaket er enstemmig.

079/13: Høring: Innføring av gjennomkjøring forbudt i Skarpabrådet, 
Trettevollsveien og deler av Aarstadsgaten

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. 

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

PTU-079/13 Vedtak:

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. 

Vedtaket er enstemmig.

080/13: Veinormal for Eigersund kommune

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. 

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-080/13 Vedtak:

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. 

Side 32 av 543



29

b) Dersom administrasjonen finner det nødvendig å utarbeide egne lokale tillegg til 
veinormalen, skal disse fremlegges som referatsaker i overordnet politisk utvalg.

Vedtaket er enstemmig.

081/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013

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

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

3 Asfaltprogram 2013 - 2016

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) viste til prioriteringslisten og ba om at Kiss og Leif 
Tveits vei på Slettebø (Bakkebø) ble prioritert høyere. Denne er i meget dårlig forfatning,

ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om en ikke burde høvle ned asfalten før en 
asfalterer. Nå er det flere steder at kantsteinene som skiller de myke trafikantene fra den 
øvrige trafikk ikke vises igjen.

---- 0 ----

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene.

PTU-081/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  17.04.2013
Arkiv: :FE-231, FA-L40
Arkivsaksnr.:
09/2936
Journalpostløpenr.:
13/9164

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
084/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering 
av fast eiendom, forskrift om begrensning av forurensning 
- byggesak 2013
  
Sammendrag:
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Det vil si at byggesaksgebyret skal 
dekke kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn/oppfølging av ulovligheter.
Resultatet for 2012 viser at inntektene skal vært minst 1,1 million kroner høyere enn det som 
er tilfelle for å oppnå 100 % selvkost ved seksjon byggesak.
Det er også avdekket urimelig høye gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både 
kapittel 3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i 
vedtatt plan”
På slik bakgrunn og med hensyn til at det er nå er lovpålagt med uavhengig kontroll og tilsyn 
er det nødvendig å revidere byggesaksgebyrene.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkelen. 
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler 
hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et 
arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer 
gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. 
Gebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn i byggeperioden, gebyret utstedes til 
tiltakshaver.

I forhold til gebyrregulativet for 2012 er det foreslått at gebyret for boliger økes fra kroner 
7.177,- til 11.000,- og at gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-. Dette da denne type 
saker har vist seg å være tidskrevende for kommunen. 
Videre er det på grunn av tids og ressursbruken foreslått å øke gebyr for ”Andre bygg” og 
innføre tiltaksklasser med differensierte gebyr. Det er også foretatt mindre justeringer for at 
gebyrene skal gjenspeile tidsbruken og ligge så nær selvkost som mulig.

Byggesakssjefen foreslår at det ved tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 3.7a
i forskriften ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven § 1-8” og kapittel 3.7a ”formål i 
vedtatt plan” kun ilegges 50% av hvert gebyr.

Saksgang:
Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken.
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Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Gjeldende gebyrregulativ ble behandlet av miljøutvalget den 15.06.10 som sak M-77/10 og 
vedtatt av kommunestyret den 21.06.2010.

07.12.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-151/10 Vedtak:

Miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtaket er enstemmig.

20.12.2010 Kommunestyret
Møtebehandling:

Votering:
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS-083/10 Vedtak:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den enkelte kommune kan i følge plan- og bygningsloven (2008) § 33-1 gi forskrift om 
gebyr til kommunen for behandling av søknader. Utgangspunktet for gebyr er at de helt eller 
delvis skal dekke kommunens kostnader til saksbehandlingen, og således sette kommunen 
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i stand til å foreta en forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde 
for kommunen, og det er en forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens 
behandling av saker etter loven.

Plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrer:
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret 
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det 
inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr 
som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de 
nødvendige utredninger. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for 
driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes 
av årsavgiften. 

Hovedtrekk - endringer i gebyrregulativet
Rådmannen ønsker at byggesaksgebyrene i størst mulig grad gjenspeiler faktisk 
ressursbruk. Det vil si at ressurs og tidsbruken ved saksbehandlingen legges til grunn ved 
fastsettelsen av de enkelte gebyrer. Dette gir forståelse og forutsigbarhet. 
For å imøtekomme dette, har rådmannen foreslått noen endringer i gebyrregulativet som 
medfører at:

- tiltaksgebyr for § 20-2 (kapittel 2) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
- saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges 
med kroner 900,- pr time. 

- I de tilfeler der søkere kunne innhentet uttale/samtykke selv – for eksempel ved 
dispensasjon fra veglovens § 29. I legges et samordningsgebyr på kroner 900,-.

- gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,-
- gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-

Saksbehandlers vurderinger:
Endringene i gebyrregulativet for byggesaker medfører en tydeliggjøring av faktisk 
ressursbruk på den enkelte sak samtidig som man tar hensyn til selvkostprinsippet. 
Dette vil etter byggesakssjefens vurdering medføre at gebyrene gir større rettferdighet og på 
en bedre måte synliggjøre arbeidsomfanget med den enkelte sak. 

Dispensasjonsgebyrene
Det er avdekket urimelig høye gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 
3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan”
Ved tiltak som forutsetter dispensasjon for begge forhold skal det etter gjeldende forskrift 
ilegges et gebyr på 2 ganger 16.747,-. Altså kroner: 33.494,-. Et slikt gebyr står ikke i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har med slike søknader med tilhørende høringsrunder, 
utale og politisk behandling. 
Dispensasjonsgebyrene justeres for øvrig opp til ”hel hundre”. 
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Tiltaksgebyr
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Gebyret for ”Tiltak som krever søknad 
om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver” plan- og bygningslovens § 20-2 (kapittel 2 
a,b,c,d) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,- .
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 g) økes fra kroner 3..335,- til 4.000,-
Gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,- og gebyr for fritidsbolig økes fra 
5.756,-til 10.000,- på grunn av tids og ressursbruken.

Tilsyn og saksbehandling av forhold i strid med plan- og bygningsloven
Plan- og bygningslovens § 25-1. Tilsynsplikt:
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i minimum 10 % av byggesakene.
Videre bør tilsyn etter plan- og bygningsloven kunne gebyrlegges i tilsynssaker som ikke er 
vilkårlig valgt ut, men som følger av forhold på den annen parts side. Et tilsyn tar ca. 3-5 
timer (med for- og etterarbeid) og bør derfor gebyrlegges med kroner 2.700,-.
Seksjon byggesak bruker ca 50 % stilling på tilsynsarbeidet.

Plan- og bygningslovens § 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter:
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 
       Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 

Saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges med kroner 900,-
pr time. 

Samordning etter andre lovverk
Kommunen har oppgaven som samordner når tiltak er avhengig av uttalelse, vurdering 
og/eller samtykke fra andre forvaltningsorganer. Der søkere kunne innhentet uttale/samtykke 
selv – for eksempel ved dispensasjon fra veglovens § 29 bør samordning gebyrlegges. 
Gebyret settes til 900,- i samsvar med dagens bestemmelser i kapittel 3.9.a. 
”Saksbehandlings per medgått time”. 

Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll tredde i kraft 1. januar 2013. For kommunene 
som lokal bygningsmyndighet, innebærer dette flere oppgaver. Kommunen skal blant annet 
påse at byggesaken er belagt med tilstrekkelig ansvar i forhold til tiltaksklasser samt
nødvendige kontrollforetak. I tillegg skal kommunen behandle søknad om ansvarsrett og 
vurdere om det er grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der 
kontrollforetaket rapporterer om åpne avvik. I noen tilfeller må kommunen også vurdere 
uavhengighet og unntak fra kontroll. Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen 
og kommunene.
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Byggesakssjefen vil i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2013 gi planteknisk 
utvalg en evaluering av hvordan det nye gebyrregulativet har fungert. 

Konklusjon:
Kommunen må vedta nytt gebyrregulativ for byggesaksdelen (kapittel 1, 2 og 3 i 
gebyrregulativet) for å tilpasse seg selvkostberegningen og faktiske kostnader for drift av 
seksjon byggesak.
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som foreslått.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Det er i budsjett for 2013 forutsatt at seksjon byggesak går til selvkost.
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få 
dekket sine faktiske kostnader med arbeider etter plan- og bygningsloven. Lavere gebyrer 
enn de foreslåtte kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Endring i inntekter -500.000 -1.000.000 -1.000.000

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Vedta andre gebyrsatser enn de forslått.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277841 gebyr
278348 gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2013.pdf
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278376 generell del.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 02.12.2009
Gebyrregulativ byggesaker - framlagt i 
miljøutvalgets møte 17.11.09

3 X 02.12.2009
Endringene som ble vedtatt - Gebyrregulativ 
byggesaker - framlagt i miljøutvalgets møte 
17.11.09

6 X 06.10.2010 Jarle Valle
Vedr. økonomirapportering for januar - august -
mangler kommentar

7 I 30.01.2012
Maria Istad; 
Katrine Kirkhaug; 
Marius Hausken

Forespørsel gebyrregulativ i kommunen
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BEHANDLINGSGEBYR

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-2

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 3.000,-

b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 3.000,-

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-
1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 
2 år. 3.000,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 
tiltakshaver. 3.000,-

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-1 - basisgebyr
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 13,-
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 8,-

Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Enebolig. 11.000,- 14.000,-

b) Andre boliger – pr. boenhet. 7.000,- 9.000,-

c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-

d) Ombygging (a,b) mindre enn 50 % av totalt areal 4.000,- 5.000,-

e) Ombygging (a,b) større enn 50 % av totalt areal 5.000,- 6.000,-

Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.000,- 6.000,-

g) Naust i tilknyttning til bolig 4.000,- 6.000,-
Store bolig bygg

h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 35.000 60.000,- 70.000.-

Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-

Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 3.000,-

k) Støttemurer 3.000,-

l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 3.000,-

m) Brygger 3.000,-

n) graving/fylling/spregning 3.000,-

o) Basseng/brønn/dam 3.000,-
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2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Fritidsbolig,fritidsbygg 10.000,- 13.000,-

b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-
c) Naust 5.000,- 7.000,-

3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

3. Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum gebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-

a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34
d) 2001 → pr. m². 12 12 12
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA

a) Ved lokal godkjenning (pr. foretak). 2.000,-

b) Ved sentral godkjenning (pr. foretak). 1.000,-

c) Første gangs godkjenning – lokal godkjenning, selvbygger 2.200,-

5. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Riving av bygning, § 20-1 e. 3.000,- 5.000,-

b) Fasadeendring, § 20-1 c. 3.000,-

c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 3.000,- 4.000,- 5.000,-

d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 3.000,- 4.000,-

e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 3.000,- 5.000,- 6.000,-

f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.000,- 5.000,- 6.000,-

g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. tillatelse). 4.000,-

h) Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 32-1 – 32-10. 9.600,-

i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 3.500,- 4.000,- 5.000,-

j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.
k) Fornyelse av ramme-/igangsettingstillatelse. 75 % av opprinnelig gebyr

l) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 3.000,-

jfr. Pbl § 21-4.

4. Godkjenning av ansvarsrett
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6. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 0-50 PE. 6.000,-

b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-

7. Dispensasjoner

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i 4.700,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt plan. 4.700,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 4.700,-

e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 4.700,-

f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 4.700,-

g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

8. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-

a) Timesats 900,-

b) Samordningsgebyr 900,-

c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860
a. For behandling om seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 2 580
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 1,233 x rettsgebyret 1 060
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3 640
b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring -  5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret 4 300
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 1,233 x rettsgebyret 1 060
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 5 360

9. Saksbehandling per medgått time
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

I tillegg til gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, kommer ordinært behandlingsgebyr. Det skal 
beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.7a 
”byggeforbud etter pbl” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan” ilegges 50% av hvert gebyr.
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KAPITTEL 1 . ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

§ 1 Betalingsplikt
Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt 
fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr på kr. 150,- samt forsinkelsesrenter. Ved innsending av plan til behandling skal det 
vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse 
sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse og/eller 
igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger.
Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for 
rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner 
skal betales når det gis rammetillatelse. 

§ 4 Kombinerte bygg
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 5 Midlertidige bygg
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i 
kapittel 3.7.

§ 7 Avslag på søknad
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.

§ 8 Urimelige gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan planteknisk utvalg fastsette passende 
gebyr.

§ 9 Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Det kan søkes om redusert gebyr til 
planteknisk utvalg. 

§ 10 Indeksregulering
Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. 
oktober måned året før.

§ 11 Ideelle lag og organisasjoner
Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§12 ByggSøk
Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§13 Overtredelsesgebyr
Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr. 
Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og byggingsloven og/eller forskrifter til 
denne lov) settes til de maksimale grensene som er oppgitt i byggesaksforskriftens § 16.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.04.2013
Arkiv: :GBR-5/107, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1884
Journalpostløpenr.:
13/8397

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
085/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, 
Maurholen
  

Sammendrag:
Marit Aanestad har i skriv mottatt av kommunen den 05.03.13 klaget på avslag på søknad 
om dispensasjon fattet av Planteknisk utvalg i sak PTU 014/13 datert 15.01.13. Saken 
gjelder dispensasjonssøknad for oppføring av tilbygg til fritidsbolig, slik at BYA vil komme på 
ca. 79m2. 

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Maurholen. Planen har ingen bestemmelser om 
unyttingsgrad eller BYA. Den aktuelle fritidsboligen ligger i et område i kommuneplanens 
arealdel som er vist som HF-område. Etter kommuneplanbestemmelsenes § 2.12 andre 
avsnitt andre setning, er maksimalt tillatt BYA/BRA på 75m2.

Tiltakshavers fritidsbolig har i dag et BYA på ca. 59m2. Det er søkt om et tilbygg på ca. 
20m2, som vil medføre at fritidsboligens BYA vil komme på ca. 79m2. Arealet vil vesentlig 
tilsidesette det som er bestemt i kommuneplanens arealdel om at fritidsboligens BYA 
maksimalt skal være 75m2.

Det er i klagen fremsatt opplysninger om hvorfor det er nødvendig med en utvidelse med ca. 
20m2 samt vist til andre fritidsboliger på Maurholen hvor det er bygd fritidsboliger med areal 
større enn 75m2 BYA. Det er også vist til at det er inne en søknad om reguleringsendring for 
Maurholen.

Rådmannen anbefaler at klager ikke gis medhold i klage på avslag på dispensasjon ettersom 
det i klagen ikke fremkommer vesentlig nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket 
det klages over ble fattet, samt at tiltaket vil ”vesentlig tilsidesette” hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens arealdel og fordelene med dispensasjon ikke er 
”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Rådmannens forslag til vedtak 11.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad i sak PTU 014/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 014/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken er behandlet tidligere i sak PTU 014/13 datert 15.01.13. Det ble fattet vedtak om 
avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på eiendommen gnr. 5 bnr. 107.

15.01.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-014/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og 
finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at 
bestemmelsene i planen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske 
prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de 
følgene en dispensasjon kan ha for andre fritidsboliger i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for
Maurholen og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 

Vedtaket er enstemmig.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i sak PTU 014/13 ble sendt til Marit Aanestad ved brev av 07.02.13.

Den 05.03.13 klaget Aanestad på vedtaket. Følgende er fremsatt i klagen:

Jeg viser til brev av 07.02.2013, mottatt 13.02.2013 med redegjørelse for avslag på søknad. 
Søknaden ble behandlet i Planteknisk utvalg i Eigersund kommune i møte 15.01.13.

I søknaden er det ikke kommet godt nok fram hvorfor utvidelsen er nødvendig og hva som er 
grunnlaget for nødvendig utvidelse med 19,6m2.

Den planlagte utvidelsen skal dekke våre behov for hytteliv for de neste generasjoner, med 
felles oppholdsrom for barn og barnebarn på besøk. Vi har i dag to døtre med hver sin 
familie som gjerne skal kunne være på besøk samtidig. Da er vi totalt 10 personer i hytta. For 
å kunne ta imot besøk av alle samtidig er denne utvidelsen helt nødvendig.

Hyttas beliggenhet tilsier at utvidelse kun kan skje i hyttas lengeretning, mot sør. Vi har i 
prosjekteringen av utvidelsen vektlagt en så begrenset utvidelse som mulig for å skjerme 
utearealene. To av køyerommene er slått sammen til ett familiesoverom med 4 
sengeplasser. Vi har samtidig utvidet et tidligere soverom med køyer til soverom med to 
sengeplasser på golv fordi vi som eldre ikke kan ligge i køyesenger. Nytt soverom /bod med 
to køyesenger er etablert hvor tidligere kjøkken lå. Hems vil kunne ha plass til to 
soveplasser. 

Nytt kjøkken er lagt til stuedelen. Med kjøkken og stue sammen som eneste oppholdsrom, er 
arealet ikke større enn det må være, for å kunne tilfredsstille både matlaging, spisebord for 
10 personer og oppholdssone for alle. En åpen hems over del av oppholdssonen vil avlaste 
noe, og samtidig gi den etterlengtede utsikten mot sjøen.
Vi ønsker å bruke fundamentene for tidligere terrasse, som grunnlag for utvidelsen, for å gi 
en naturlig utnyttelse av disse.

Hytta som er fra 1971 er som beskrevet i søknaden svært dårlig bygget, og har et prekært 
behov for oppjustering. En utvidelse mindre enn foreslått vil være helt uhensiktsmessig og 
ikke svare til behovene verken i dag eller i framtiden. At arealet da blir 79m2 i stedet for 
75m2, kan neppe sies å være en vesentlig ulempe all den tid det er gitt tillatelse til utvidelser 
for de fleste hyttene i feltet på langt over dette arealet. At det også ligger inne en søknad om 
ny reguleringsplan hvor arealgrense er satt til 90m2 burde også telle med her. 

I avslaget henvises det til likhetsprinsippet eller prinsippet om forbud mot usaklig 
forskjellsbehandling og høyesteretts praksis for dette.
Nettopp disse forhold burde tilsi en annen behandling av vår søknad. Vi er kjent med at 
flertallet av hytter i feltet har areal over 75 BYA og at flere av disse er gitt etter siste revisjon 
av kommuneplanbestemmelsene i 2007. Av 30 hytter i feltet rapporterer 17 et areal på over 
75m2, flere endog opp mot 120-130m2. 

Opplysnigene fra byggesakssjef gitt i avslagsbegrunnelse, er misvisende. Oppgitte arealer 
for nabohytter er gitt som bruksareal mens det er bebygd areal, BYA som vektlegges i 
kommunedelplanen og i avslaget hos oss. Nærmeste hyttenabo, gnr. 5 bnr. 106 har flere 
tilbygg på eiendommen, siste oppført i 2011, og har således BYA på over 90m2 for 
eiendommen. Også nærliggende eiendom, gnr. 5 bnr. 115 har et BYA på 95, dispensasjon 
gitt etter 2007.
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Det vil si at også de nærmeste hyttene har større areal enn 75m2 BYA. Det oppleves derfor 
svært urimelig og som en usaklig forskjellsbehandling at vår søknad om utvidelse ikke 
imøtekommes. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager har vist til at det er nødvendig med en utvidelse av fritidsboligen, slik at bebygd areal 
blir 79m2. Det er vist til at det er behov for større plass for neste generasjoner og på grunn 
av familiebesøk. 

Disse forhold er allerede tatt hensyn til og vurdert nøye ved vedtakelsen av kommuneplanen. 
Kommunestyret har vedtatt at fritidsboligene i det aktuelle området ikke skal ha et bebygd 
areal på mer enn 75m2. Det gjaldt etter kommuneplanen fra 2007 også en begrensning på 
75m2. Kommunestyret har vedtatt at denne størrelsesbegrensningen også skal gjelder etter 
den nylig vedtatte kommuneplanen av 2011. 

Det blir spekulativt å vise til at det er fremsatt søknad om ny reguleringsplan hvor 
arealgrensen er satt til 90m2. Enhver kan sette frem søknad om ny reguleringsplan, og det er 
langt fra sikkert at en slik søknad vil medføre at øvre grense for BYA vil stige. At det ligger 
inne en søknad om ny reguleringsplan er derfor noe det ikke kan tas hensyn til. 

Det skulle være kjent at det gjelder begrensninger for hvordan en kan utnytte en eiendom og 
en har selv valgt å ha fritidsbolig i et kystnært område hvor det gjelder større begrensninger 
enn det som gjelder i eksempelvis H-områder i kommuneplanens arealdel. En bør derfor ikke 
kunne bruke en argumentasjon for utvidelse ved at utvidelsen er for de neste generasjoner 
og på grunn av familiebesøk. 

Kommunens arkiver viser at de tilgrensede fritidsboliger har følgende bebygd areal:
Gnr. 5 bnr. 133 – 55m2 - 1989
Gnr. 5 bnr. 132 – 63m2 - 1995
Gnr. 5 bnr. 106 – 47m2 - 1970
Gnr. 5 bnr. 97 – 78m2 - 1976
Gnr. 5 bnr. 115 – 95m2 – 2008

Av tilgrensede eiendommer er to fritidsboliger som har større bebygd areal enn 75m2. Det 
ble gitt dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig på eiendommen gnr. 
5 bnr. 115, etter vedtak i Miljøutvalget den 15.01.08 i sak M 002/08. Dispensasjon ble 
imidlertid gitt før vedtakelse av kommuneplanen av 2011, hvor kommunestyret vedtok at det 
også etter den nye kommuneplanen skulle være en begrensning på 75m2 på fritidsboligenes 
størrelse. Videre ble dispensasjon gitt før ikrafttredelsen av den nye plan- og bygningsloven 
av 2008. Dispensasjonsadgangen har ved vedtakelsen av den nye loven blitt skjerpet 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. At det tidligere er gitt 
dispensasjon for fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 115, bør derfor ikke medføre at en 
også i dette tilfellet anbefaler dispensasjon.

Konklusjon:
En dispensasjon vil ”vesentlig tilsidesette” hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens arealdel. Fordelene ved dispensasjon er ikke ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Klager bør ikke gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad på vedtak i sak PTU 014/13, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder 
følgende vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble 
fattet. Planteknisk utvalg finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Formålet bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens arealdel blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi….

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1.
2.
3.

Vedtaket i sak PTU 014/13 oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
272233 Erklæring om klage, tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen

259735
Søknad om dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, 
Maurholen

246712 Opplysninger pm tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

246711
Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 -
Maurholen

246742 Opplysninger
254935 Dispensasjonssøknad, hytta, byggemeld 25.09.2012.docx
246720 Fasadetegninger
246721 Plantegning
246713 Situasjonskart
259884 Reguleringsplan for Maurholen - tittelfelt.pdf
259888 Reguleringsplan for Maurholen - plankart.pdf
259887 Reguleringsplan for Maurholen - reguleringsbestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 25.09.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Maurholen

2 U 16.11.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Foreløpig svar - tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 
- Marit Aanestad, Maurholen

3 I 21.11.2012 Marit Aanestad
Dispensasjonssøknad - utvidelse av eksisterende 
hytte g.nr. 5 br. nr. 107, Maurholen

4 I 22.11.2012 Marit Aanestad
Nytt nabovarsel om dispensasjonssøknad gnr. 5 
bnr. 107

6 U 22.01.2013 Marit Aanestad
Vedrørende avslag på søknad om dispensasjon 
for tilbygg fritidsbolig

7 U 07.02.2013 Marit Aanestad
Oversendelse av vedtak - søknad om 
dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 
107 - Marit Aanestad, Maurholen

8 I 03.03.2013
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Erklæring om klage, tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 
107 - Marit Aanestad, Maurholen

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Marit Aanestad Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
SØK Sivilarkitekt og 

billedkunstner Marit 
Aanestad

Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 31.12.2012
Arkiv: :GBR-5/107, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1884
Journalpostløpenr.:
12/32778

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 06
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
014/13 Planteknisk utvalg 15.01.2013

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

Sammendrag:
Marit Aanestad søker den 25.09.12 og 20.11.12 om dispensasjon for oppføring av tilbygg på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 107. Eiendommen inngår i reguleringsplan for Maurholen. Planen 
har ingen bestemmelser om utnyttingsgrad eller BYA. Den aktuelle fritidsboligen ligger i et 
område i kommuneplanens arealdel som er vist som HF-område. Etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.12 andre avsnitt andre setning, er maksimalt tillatt 
BYA/BRA på 75m2. 

Tiltakshavers fritidsbolig har i dag et BYA på ca. 59m2. Det er søkt om et tilbygg på ca. 
20m2, som vil medføre at fritidsboligens BYA vil komme på ca. 79m2. Arealet vil vesentlig 
tilsidesette det som er bestemt i kommuneplanens arealdel om at fritidsboligens BYA 
maksimal skal være 75m2. 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 31.12.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på 
at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Maurholen 
og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 
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15.01.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-014/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for 
Maurholen, kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og 
finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn 
ulempene ved å gi dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at 
bestemmelsene i planen er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske 
prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de 
følgene en dispensasjon kan ha for andre fritidsboliger i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for 
Maurholen og plan- og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Maurholen, vedtatt av kommunestyret 04.02.85. 
Omsøkt areal er i planen regulert til ”Byggeområder – hytter”. 

Videre gjelder kommuneplanens arealdel for området. Omsøkt areal er i planen vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – fritidsboligbebyggelse. Den aktuelle fritidsboligen ligger i 
området HF-11. 

Kommuneplanbestemmelsenes § 2.12 andre avsnitt andre setning – Fritidsboligbebyggelse, 
jf. § 11.7 nr.1:

Der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplan, skal maksimum BYA/BRA totalt ikke 
overstige 60m2 i BF-områdene, 75m2 i HF-områdene og 90m2 i H-områdene, i tillegg til 
boder inntil 10m2 pr. eiendom. 

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

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.

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

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

Søker har i skriv datert 20.11.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Vi henviser til at det for flere av hyttene i hyttefeltet er gitt omfattende dispensasjoner for 
arealgrensen. For vår hytte er det aldri tidligere søkt om utvidelse eller tilbygg, og den er i all 
hovedsak som opprinnelig hytte fra 1980, med BYA 58,8 m2. For øvrig vises til innsendt 
søknad.

Søker har i søknad om byggetillatelse datert 25.09.12, kommet med følgende 
bemerkninger:

Eksisterende hytte:
Hytta er bygd av Bjerkreim Trelast i 1970 som del av feltutbygging av flere like hytter, kjøpt 
av mine foreldre i 1973 og arvet av undertegnede i 1987.
Planløsning av hytta er bra, men den byggtekniske konstruksjon er veldig dårlig. Yttervegger 
er 68 mm stenderverk med minimal isolasjon, og fundament er lette betongelementer satt 
rett på bakken uten utskiftning av masse. Vi har gjennom flere år utbedret fundamenter, og 
er nå i ferd med å forsterke og etterisolere yttervegger på langsidene med 50 mm stendere, 
ny vindtetting og ny kledning.

Beliggenhet:
Hytta er plassert svært logisk på den over 1000m2 store tomta; med hovedfasade og 
terrasse mot sør og mellom to tydelige fjellknauser mot øst og vest. Beliggenheten gir en god 
vindskjerming og et helt usjenert område mot sør. Tomta ligger bakerst og øverst i hyttefeltet, 
med utsikt mot sør, mot havet og Eigerøya. De siste 20 årene har tilvekst av trær medført at 
denne utsikt er gått tapt. Fjellknaus mot vest tar kveldssol tidlig på terrassen, ca. kl. 18-19 
om sommer. Hytta er ikke synlig for naboer mot øst, nord og vest. Hyttenaboer mot sør ligger 
alle betydelig lavere i terreng og har utsikt vekk fra hytte. 

Søknad om utvidelse av eksisterende hytte:
Vi ønsker å utvide hytte mot sør, ved å forlenge den med 3 m i hele hyttas bredde; 6,6 m på 
fundamentene til dagens terrasse. Utvidelse totalt blir 19,8 m2. Samtidig vil vi endre 
takkonstruksjon for stuedelen av hytta slik at denne får en pulttakløsning. Dette vil gi 
anledning til hems over ene del av stua, og en liten loftstue med utsikt mot havet. Vi ønsker 
også å etablere en liten utsiktsbalkong; 1,4 x 3,3 m ut fra hems. 
Inngang, soverom og vaskerom beholdes som i dag. Planløsning blir uendret, men med 
større stue og kjøkken.
Denne utvidelsen vil gi oss et sårt tiltrengt større kjøkken og romligere stue og ikke minst 
mulighet for utsikt til havet og noe mer kveldssol. 

Materialer:
Yttervegger i stuedel vil bli delvis nybygd med 70 + 50 mm stenderverk og isolasjon, 
vindtetting og utvendig stående kledning. Nye vinduer vil bli satt i fasade mot sør, vest og 
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øst. Nytt tak blir av plastbelagt stålplater som det øvrige taket. Balkong vil bli utført så lett og 
transparent som mulig, med brystning i herdet glass.
Det vil bli lagt inn vann fra egen brønn og avløp til godkjent gråvannsanlegg fra kjøkken og 
dusj. Ny terrasse med bredde ca. 2,8 – 3,0 m vil bli anlagt mot sør, som i dag.

Utvidelsen av hytta vil ikke være synlig for naboer mer enn dagens hytte. Ny 
gesimshøyde/mønehøyde vil ikke medføre utsiktstap for noen. Den nye takløsning for 
stuedelen; pulttak vendt inn mot fjellet, vil understreke hyttas beliggenhet mellom de to 
fjellknausene ytterligere, og gir et naturlig samsvar mellom arkitektur og landskap, bedre enn 
dagens situasjon.

Vi håper på en positiv behandling og ser fram til en ny generasjon hytteliv på Maurholen. 

Saksbehandlers vurderinger:

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
med tiltaket. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp. nr. 32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s. 199. 

En må for å vite hvilke hensyn som bærer den bestemmelse det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og bygningslovens § 1.

Søker har blant begrunnet søknaden med at en utvidelse av fritidsboligen vil gi mulighet for 
et større kjøkken, romsligere stue og mulighet for utsikt mot havet og lenger kveldssol. 
Søknaden er også begrunnet med at utvidelse av fritidsboligen ikke vil være mer synlig for 
naboene enn eksisterende fritidsbolig og at den arkitektoniske og visuelle utformingen av 
fritidsboligen vil bli bedre enn dagens situasjon. Dette er relevante fordeler som taler for en 
dispensasjon i den foreliggende saken. På den annen side er terskelen for å gi dispensasjon 
høy, og det må foretas en konkret helhetsvurdering av om dispensasjon skal gis. 

Et bærende hensyn bak kommuneplanen er demokratihensyn. Bestemmelsene i planen er 
kommet til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
planer og bestemmelser. Kommuneplanen har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er nøye vurdert. Ett hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter”.

Demokratihensyn står særlig sterkt når det gjelder planbestemmelser, da planbestemmelser 
er mer konkret vurdert enn de mer generelle bestemmelsene i plan- og bygningsloven, se 
Plan- og bygningsrett s. 205. Dersom planen er relativt ny, vil dette være et sterkt moment 
mot å fravike planen. En regner da med at problemstillingen om dispensasjon er vurdert 
nøye av politikerne og at hensynet til planens legitimitet tilsier at den ikke tilsidesettes. 

Gis det dispensasjon i for stor grad, kan dette undergrave demokratihensynene. Formålet 
bak bestemmelsen kan dermed være ”vesentlig tilsidesatt”. Det er nylig uttalt hos 
Sivilombudsmannen i sak 2011/87 at ”Kommunens dispensasjonspraksis undergravde 
reguleringsplanen. Dersom en kommune ikke lenger ønsker å følge planens bestemmelser, 
skal dette skje gjennom reguleringsendring og ikke gjennom en rekke dispensasjoner”. 
Saken som er henvist vil også ha gyldighet for tilfeller der det gis én dispensasjon fra 
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kommuneplan. Det avgjørende er om hensynene bak gjeldende plan blir ”vesentlig 
tilsidesatt”. 

En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre hytteeiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide sine fritidsboliger utvider 
det som er tillatt etter kommuneplanbestemmelsene.

Likhetsprinsippet eller prinsippet om forbud mot usaklig forskjellsbehandling har sitt grunnlag 
i den såkalte myndighetsmisbrukslæren som er utviklet gjennom høyesterettspraksis og 
juridisk teori, jf. blant annet høyesterettsom i Rt.1974.149 og Eckhoff/Smith Forvaltningsrett 
8. utgave s. 380. Læren utgjør en begrensning i en kommunes utøvelse av skjønn, og 
innebærer at andre søkere i en sammenlignbar situasjon kan ha et rettslig krav på lik 
behandling i dispensasjonssaker. Likhetsprinsippet er begrunnet i et krav om rettssikkerhet 
og likhet for loven.

En gjennomgang av kommunens kartløsning viser at ingen tilgrensede fritidsboliger har
bebygd areal/bruksareal over 75m2:

Gnr. 5 bnr. 133 – Bruksareal 57m2
Gnr. 5 bnr. 132 – Bruksareal 58m2
Gnr. 5 bnr. 106 – Bruksareal 45m2
Gnr. 5 bnr. 97 – Bruksareal 75m2

Den gjeldende bestemmelse i kommuneplanbestemmelsene kom inn i 2007. Det kan 
innenfor planområdet derfor være gitt tillatelser til fritidsboliger over 75m2 tidligere, da det 
fremgikk av kommuneplanbestemmelsenes § 1.11 at ”øvre grense for grunnflate bør ikke 
overstige 75m2”, til forskjell fra nåværende bestemmelse om at øvre grense ”skal” være 
75m2.

En dispensasjon i det foreliggende tilfellet vil dermed ”vesentlig tilsidesette” hensynene bak 
kommuneplanens arealdel ved at den foreliggende saken vil kunne danne presedens. 

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på 
at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en dispensasjon kan ha for andre 
fritidsboliger i planen. 

Rådmannen anbefaler at PTU ikke gir dispensasjon fra kommuneplanen, jf. § 19-2. 
Søknaden fra Marit Aanestad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 
5 bnr. 107 må ses i en større sammenheng og løses gjennom en eventuell 
reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon.

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om maksimalt tillatt bebygd areal på 75m2 blir 
ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi …..

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:
1.
2.
3.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

246711
Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 -
Maurholen

246712 Opplysninger pm tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
246713 Situasjonskart
246720 Fasadetegninger
246721 Plantegning
246742 Opplysninger
254935 Dispensasjonssøknad, hytta, byggemeld 25.09.2012.docx
259883 Situasjonskart.pdf
259884 Reguleringsplan for Maurholen - tittelfelt.pdf
259887 Reguleringsplan for Maurholen - reguleringsbestemmelser.pdf
259888 Reguleringsplan for Maurholen - plankart.pdf

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

1 I 25.09.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Ett-trinns søknadsbehandling oppføring tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Maurholen

2 U 16.11.2012
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Foreløpig svar - tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 
- Marit Aanestad, Maurholen

3 I 21.11.2012 Marit Aanestad
Dispensasjonssøknad - utvidelse av eksisterende 
hytte g.nr. 5 br. nr. 107, Maurholen

4 I 22.11.2012 Marit Aanestad
Nytt nabovarsel om dispensasjonssøknad gnr. 5 
bnr. 107

6 U 22.01.2013 Marit Aanestad
Vedrørende avslag på søknad om dispensasjon 
for tilbygg fritidsbolig

7 U 07.02.2013 Marit Aanestad
Oversendelse av vedtak - søknad om 
dispensasjon for tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 
107 - Marit Aanestad, Maurholen

8 I 03.03.2013
Sivilarkitekt og 
billedkunstner Marit 
Aanestad

Erklæring om klage, tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 
107 - Marit Aanestad, Maurholen

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Marit Aanestad Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
SØK Sivilarkitekt og 

billedkunstner Marit 
Aanestad

Høyehaugen 32 4027 STAVANGER
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Marit Aanestad
Høyehaugen 32
4027 Stavanger

Eigersund Kommune
Miljøavdelingen, seksjon Byggesak Stavanger 20.11. 2012
Postboks 580
4379 Egersund

Søknad om tillatelse til tiltak – Dispensasjonssøknad
Utvidelse av eksisterende hytte g.nr. 5, br. nr. 107, Maurholen, 

Egersund kommune.

Henviser til tidligere innsendte søknad om tillatelse til tiltak av 25.09. 2012.

Viser til telefonsamtale med Asbjørn Herredsvela ved seksjon Byggesak som påpekte at det er 
nødvendig med dispensasjonssøknad, og nye nabovarsler.  

Den omsøkte utvidelsen på 19.8 m2, vil medføre et nytt BYA på 78,6 m2. Kommuneplanens 
arealdel, paragraf 3- 12 tilsier et maks areal på 75 m2. Derfor søker vi om dispensasjon. 

Vi henviser til at det for flere av hyttene i hyttefeltet er gitt omfattende dispensasjoner for 
arealgrensen. For vår hytte er det aldri tidligere søkt om utvidelse eller tilbygg, og den er i all 
hovedsak som opprinnelig hytte fra 1980, med BYA 58,8 m2. For øvrig begrunnelse for 
ønske om utvidelse vises til innsendt søknad.

Søknadskjema, tegninger og beskrivelse forøvrig som i henhold til innsendte søknad av 25.09. 
2012.

Med hilsen

Marit Aanestad
Sivilarkitekt MNAL /  tiltakshaver

Vedlegg: kopi av nye innsendte nabovarsel.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2013
Arkiv: :GBR-47/63/1, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1121
Journalpostløpenr.:
13/8644

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
086/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund 
Seilforening, Nysundhalsen
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 11.05.12 søkt om oppføring av flytebrygger på eiendommen gnr. 47 
bnr. 63 fnr. 1.
Byggesakssjefen fattet vedtak om tillatelse som omsøkt den 03.07.13 som sak BMD 284/12.
Thor-Ole Fardal har som hjemmelshaver til eiendommen gnr. 47 bnr. 7 påklaget vedtaket i 
skriv av 30.07.12, mottatt her 09.08.12.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan opprettholde byggetillatelsen eller ta klagen til følge. Dersom klagen 
ikke tas til følge sendes den til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, men finner ikke å kunne ta den til følge.

Innvendingene som er reist i klagen gjelder ikke forhold som er til hinder for å gi tillatelse 
som omsøkt. Tiltaket synes for øvrig å være i samsvar med reguleringsplan for 
seilsportsenter på Nysundhalsen.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for seilsportsenter på Nysundhalsen, vedtatt av 
kommunestyret 03.10.11.
Kommunestyrets vedtak er påklaget av Thor-Ole Fardal. Denne klagen ligger fortsatt til 
behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

Området er regulert til småbåtanlegg i sjø.

Det fremgår av klagen fra Thor-Ole Fardal datert 30.07.12.:
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Egersund Seilforening har i sitt tilsvar til klagen anført i skriv av 21.02.13:
Klagen omfatter 3 forhold som vi følger behov for å kommentere.

Flytebrygger er å definere som en flyttbar installasjon. Det er kun å fjerne fortøyning og løfte ankere, 
så kan disse flyttes.
Det kan også opplyses at bryggene ble brukt til en båtutstilling i Sandnes i vår, slik at bryggene har 
allerede vært på ”flyttefot”.

Telefonkabel er ikke avmerket i sjøkart, men finnes på kart hos gravemeldingen.no. merking på land i 
Nysund gjelder høyspentkabel og ikke telefonledning.
Telefonledning, fiberkabel og vannledning i Asperøysundet ble påvist og merket under montering av 
flytebrygger. Ved utlegging av anker var det også dykker i sjøen for å forsikre seg på at anker ikke ble 
lagt på de nevnte ledninger.

Fjerning av luftspenn er en del av reguleringsbestemmelsene. Dette er noe som skal utføres av 
Dalane Energi, og ikke av Egersund Seilforening.
Etter det vi kjenner til så har Dalane Energi innhentet nødvendige tillatelser og planlegger å utføre 
dette innen 01.05.2013.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen har beklageligvis blitt liggende ubehandlet, og flytebryggene er i dag oppført som 
omsøkt, men det er ikke søkt om brukstillatelse eller ferdigattest for anlegget.
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Dette hendelsesforløpet betyr at Fardals anmodning om utsatt iverksetting av 
byggetillatelsen etter forvaltningslovens § 42 ikke lenger har betydning.
Rådmannen finner på slik bakgrunn ikke grunn til å vurdere dette forholdet inngående, men 
vil bemerke at en neppe ville ha funnet at vilkårene for slik utsetting av vedtaket var tilstede.
Dersom kommunestyrets vedtak om reguleringsendring tas til følge, må seilforeningen 
naturligvis fjerne anlegget i tråd med det eventuelle vedtaket.

Videre er det uheldig at nabomerknadene ikke ble vurdert i byggesakssjefens vedtak om 
tillatelse. Klagen omtaler i det vesentligste de samme forholdene som i merknadsskrivet av 
04.06.12.

Innledningsvis skal det bemerkes at det må være hjemmelshavers eget ansvar å sørge for at 
matrikkelen er oppdatert med riktig folkeregistrerte adresse. Det skal imidlertid påpekes at 
søker Hellvik Hus Hellvik AS etter omfattende korrespondanse i sakskomplekset måtte 
kjenne til Fardals adresse. Rådmannen finner ikke grunn til å vurdere dette forholdet 
nærmere.

Fardal omtaler den pågående klagebehandlingen av kommunestyrets vedtak om 
reguleringsendring. Denne klagen er ikke blitt gitt oppsettende virkning etter 
forvaltningslovens § 41. Rådmannen kan derfor ikke se at det kan tillegges selvstendig vekt 
på dette forholdet i byggesaksbehandlingen. Reguleringsplanen gjelder i dag slik den ble 
vedtatt, og byggesaksbehandlingen skal legge til grunn det til enhver tid gjeldende 
plangrunnlaget.

Videre omtaler klagen og merknadsskrivet Fardals sjøkabel for telefoni som ligger i området.
Dette er et forhold som er privatrettslig og som kommunen ikke kan ta hensyn til. 
Egersund Seilforening har i alle tilfelle opplyst at telefonkabelen ikke tok skade av arbeidet 
med oppføringen av flytebryggene, og dette forholdet skulle være hensyntatt.

Videre omtaler klagen og merknadsskrivet lavspenningslinjen som går over området.
Dette er et forhold er delvis privatrettslig og for øvrig unntatt byggesaksbehandling etter plan-
og bygningslovens § 20-2 sammenholdt med SAK10 § 4-3 (1) bokstav c. Dalane Energi vil 
være tiltakshaver for alt arbeid med strømforsyning og tiltaket er regulert av energilovens § 
3-2 om områdekonsesjon. Kommunen kan dermed ikke stille vilkår til utformingen utover at 
nye tiltak skal ligge i kabel siden dette følger av bestemmelsene i reguleringsplanen.

Rådmannen er kjent med at Dalane Energi har nærstående planer å fjerne eksisterende 
luftspenn med sjøkabel. Fardals eventuelle merknader til dette arbeidet må rettes mot 
Dalane Energi.

En kan ikke se at disse forholdene er til hinder for at tillatelse som omsøkt kan gis.

Tiltaket synes for øvrig å være i tråd med arealplan og kommunen har dermed plikt til å gi 
tillatelse, jamfør plan- og bygningslovens § 21-4.

Det er etter forvaltningslovens §§ 24 og 25 krav til begrunnelse for enkeltvedtak som treffes.
Rådmannen antar at dette kravet neppe er oppfylt idet nabomerknader ikke er omtalt utover 
at de foreligger. 
Det synes likevel ut fra den ovennevnte vurderingen av klagen klart at denne 
saksbehandlingsfeilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, og vedtaket 
må dermed anses som gyldig, jamfør forvaltningslovens § 41.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å ikke ta klagen til følge.

Side 84 av 543



4

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, og finner å kunne ta den til følge da …... 
Det fattes følgende vedtak:

Byggesakssjefens vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 omgjøres og søknaden om oppføring av 
flytebrygger datert 10.05.12 avslås.

Søknaden er ikke i samsvar med reguleringsplanen da ……

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningslovens § 
12-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274209 Utsnitt reguleringsplankart og bestemmelser
274206 Oversiktskart
274199 Godkjent situasjonskart BMD 284/12
274197 img-221063847-0001.pdf

241050
Klage på tillatelse til tiltak, flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

236958
Tillatelse til tiltak - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

236270
Kommentarer til brev fra Fardal - gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

235112 Innsigelse til nabovarsel gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Nysundhalsen
229852 Ett-trinns søknadsbehandling utlegging av flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr.1

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 10.05.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedr. søknad om utlegging av flytebrygger 
Egersund Seilforening

2 I 10.05.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Ett-trinns søknadsbehandling utlegging av 
flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr.1

3 U 29.05.2012 Thor-Ole Fardal Nabovarsel for utlegging av flytebrygger

4 I 31.05.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om utlegging av flytebrygger - plassering 
av anker

7 I 04.06.2012 Thor-Ole Fardal
Innsigelse til nabovarsel gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 -
Nysundhalsen

5 I 08.06.2012 Hellvik Hus Hellvik AS Nabovarsel gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1
6 I 11.06.2012 Thor Fardal Nabovarsel for utlegging av flytebrygger
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8 I 28.06.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Kommentarer til brev fra Fardal - gnr. 47 bnr. 63 
fnr. 1 - Egersund Seilforening, Nysundhalsen

9 U 03.07.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Tillatelse til tiltak - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 
fnr. 1 - Egersund Seilforening, Nysundhalsen

10 X 03.07.2012
Godkjente ansvarsretter og godkjent 
situasjonskart

11 I 10.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen gir Egersund Seilforening tillatelse 
til utfylling i sjø - gnr. 47 bnr. 63, Nysundhalsen

12 I 12.07.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om etablering av bryggfront, 
Nysundhalsen gnr. 47 bnr. 63 - kopi av brev til 
Eigersund

13 I 30.07.2012 Thor-Ole Fardal
Klage på tillatelse til tiltak, flytebrygger gnr. 47 
bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

14 I 07.09.2012 Egersund Seilforening
Byggesaksgebyr - flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 
fnr. 1 - Egersund Seilforening, Nysundhalsen

15 X 13.09.2012 Jarle Valle
Byggesaksgebyr - flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 
fnr. 1 - Egersund Seilforening, Nysundhalsen

16 U 18.02.2013 Hellvik Hus AS
Klage på tillatelse til flytebrygger - Egersund 
seilforening

17 I 21.02.2013
Egersund Seilforening 
v/Kaj Waldeland

Tilsvar til klage - Egersund Seilforening

19 X 20.03.2013 Godkjent situasjonskart BMD 284/12
20 X 20.03.2013 Oversiktskart
21 X 20.03.2013 Utsnitt reguleringsplankart og bestemmelser

Parter i saken:
            
TIL Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND
SØK Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK

Thor Fardal 44 Buckingham Court, 
Kensington Park Road
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Hellvik Hus Hellvik AS

Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 12/19186 / 12/1121 / GBR-47/63/1, FA-L42 Dato: 03.07.2012

Saksbehandler: Jarle Valle Direkte telefon: 51 46 83 20 /   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse til tiltak - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
utlegging av 3 brygger, brygge A, B og C. 
Etablering av bryggefront vil i følge søknaden finne sted etter at miljøvernavdelingen hos 
Fylkesmannen i Rogaland har gitt egen tillatelse til fylling i sjø. Denne del av tiltaket er ikke 
saksbehandlet av Eigersund kommune og omfattes således ikke av tillatelsen.    
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknad fra Thor Ole Fardal.
Havnestyret har i møte den 14.06.12 godkjent utlegging av 3 brygger som sak H 11-12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder Reguleringsplan for Seilsport senter på Nysundhalsen, Egersund 
seilforening, vedtatt av kommunestyret 03.10.2011. Omsøkt areal er i planen regulert til 
Småbåtanlegg.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
284/12 Byggesakssjefen delegert 03.07.2012

Havnestyret har i møte den 14.06.12 godkjent tiltaket som sak H 11-12. 
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Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 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. Havnestyrets vedtak av 14.06.12 sak H 11-12 må følges nøye. 
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. Frem til det er etablert bygg for bobleanlegg og slikt anlegg er etablert, vil det ikke være 

tillatt at båter ligger på sjøen i anlegget om det er fare for isgang. 
6. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. brukstillatelse 

eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte koordinatverdier for 
tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

7. Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bryggene før vegkryss er 
opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen.

8. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Hellvik Hus Hellvik AS gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 30.03.12.
- Etne Betong AS  gis ansvarsrett i henhold til søknad datert 08.03.12.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Seilsport senter på Nysundhalsen, Egersund seilforening.

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

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
til- og påbygg, 
min.geb. kr.5067 
Alle andre bygg

5067 1 5067 Egersund Seilforening

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 2 1034 Egersund Seilforening

Sum 6.101,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. Side 102 av 543
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Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Egersund Seilforening Postboks 287 4379 EGERSUND

Thor Fardal
44 Buckingham Court, 
Kensington Park Road
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2013
Arkiv: :GBR-13/1070, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2739
Journalpostløpenr.:
13/4905

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
087/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak.
  

Sammendrag:
I sak PTU 057/12 den 17.04.12 vedtok utvalget å gi tillatelse til en dobbel garasje på 
eiendommen gnr. 13, bnr. 1070. Den 18.09.12 sendte nabo Solveig og Roy Skåra inn klage 
på vedtaket. Klager hadde samtykket i tiltaket ved påskrift på nabovarsel den 07.02.12. 
Klagen ble behandlet i Planteknisk utvalg i sak 208/12 den 11.12.12. Klagen ble avvist 
ettersom den var kommet inn etter at klagefristen var utløpt.
Skåra har klaget på avvisningsvedtaket. Det anbefales at klagen ikke tas til følge ettersom 
den ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det klages 
over ble fattet.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 den 
11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker Kystbygg 
AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.04.12 Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i forbindelse med søknad om tillatelse til 
å føre opp en dobbel garasje på gnr. 13, bnr. 1070:

PTU-057/12 Vedtak:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av 
tiltakshaver Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en 
garasje med grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal 
størrelse på garasjer, på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet 
til at dispensasjon fra arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi 
dispensasjon klart overstiger ulempene ut fra en samlet vurdering.

Fordeler:
- Tomten er stor nok
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.
Votering:
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

11.12.2012 Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i klagesak:

PTU-208/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak 
PTU 057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og 
ansvarlig søker Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er 
innlevert for seint både i forhold til:

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker 
etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom 
klager kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 
måneder fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, 
selv om vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om 
vedtaket.

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om 
oversittelse av klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne 
bestemmelsen ikke foreligger i denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at 
en endring av vedtaket vil medføre ulempe for tiltakshaver.

Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i klagesaken ble sendt ut ved brev av den 09.01.13. Den 29.01.13 klaget Roy 
Skåra på avvisningsvedtaket. I klagen skriver Skåra at de mener at tillatelsen til oppføring av 
garasjen er feil. Han skriver videre at de ikke har noen forutsetninger for å kjenne til verken 
saksgang eller klagefrister. Han synes at det er bemerkelsesverdig at disse fristene gjøres 
gjeldende mot dem når kommunen som profesjonell part selv bruker nesten 4 måneder på 
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behandlingen av klagen, uten å gi dem tilbakemelding om at den er mottatt og forventet 
behandlingstid. 

Skåra mener at vedtaket må gjøres om. Det er i all hovedsak to punkter det dreier seg om, 
ifølge Skåra. 

1. Høyden som ble anvist sammen med Somaligam mener de er feil. Det er denne 
høyden som gjør at de i første omgang ikke hadde noen innvendinger til tiltaket i 
utgangspunktet. 

2. Sakens skulle aldri gått gjennom i Planteknisk utvalg, ettersom den strider mot 
gjeldende reguleringsplan, som ikke tillater større garasjer enn 35 m2. Skåra skriver 
at det kreves særlige grunner for å avvike fra denne planen, og dette avviket er stort 
da garasjen er nesten 50 m2 og i tillegg har loft. De grunnene som oppgis er at 
tomten er stor nok og at det ikke foreligger innsigelser fra naboer. Skåra mener at 
dersom dette kvalifiserer som særlige grunner, så vil det være med på å undergrave 
reguleringsplanen som styringsverktøy. Han skriver videre at den ene grunnen også 
er på feil grunnlag. Han mener at de som naboer og part i saken skulle vært med når 
utvalget var på befaring. Da kunne de gitt uttrykk for sine meninger om tiltaket.

Skåra forklarer så hvorfor klagen ble fremsatt så seint. Grunnen er at da bygget ble reist og 
de ante konturene av det, var de i dialog med Somalingam. Skåra selv sto da på reisefot til 
Italia, der han skulle arbeide en uke. Da han kom hjem, tok han kontakt med advokat for å gå 
gjennom saken. Det gikk noen dager før Skåra fikk snakke med advokaten. Advokaten 
prøvde så å få tak i dokumentene fra kommunen, men pga. dataproblemer i kommunen, fikk 
advokaten disse først etter nesten 2 uker. I tillegg ble han også syk. Av den grunn gikk det 
beklageligvis litt tid, skriver Skåra. Han gjentar så at de ikke hadde noen forutsetninger for å 
kjenne til dette på forhånd. Han skriver avslutningsvis at han ikke har fått noen papirer som 
sier noe om dette.

I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble tiltakshaver / ansvarlig søker gitt 
anledning til å uttale seg til klagen.

Merknader fra Somalingam.
Den 01.03.13 skriver Somalingam at de kontaktet Kystbygg AS som søker og byggansvarlig, 
og har hatt en dialog med dem. Begge har lik oppfatning i saken. De viser til sine tidligere 
innsendte svar og bilder i saken. Som de tidligere har sagt, har de vært ærlige med naboen 
gjennom hele byggeprosessen, som har pågått i over 2 år. De har ikke gjort noe uten 
naboens eller kommunens samtykke. De ser dermed ingen feil i kommunens avgjørelse i 
denne saken. Dersom kommunen trenger mer informasjon, kan de kontaktes.

Merknader fra Kystbygg AS.
I e-post av den 21.02.13 skriver de at de forholder seg vedtaket i Planteknisk utvalg den 
11.12.12, og viser til sine tidligere innsendte svar og bilder i saken. Det er tidligere innlevert 
grundige svar og bildedokumentasjon i saken fra byggherrens og ansvarlig søkers side.  
Dersom det er behov for ytterligere informasjon, stiller de opp, men de føler at de per i dag 
ikke sitter på mer relevant informasjon enn det de allerede har sendt inn.

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i avvisningssaken. Klagen er innkommet innen klagefristen på 
avvisningsvedtaket. Klagen tas derfor opp til behandling.

Når det gjelder spørsmålet om klagefristen er utløpt når klagen på vedtaket av 17.04.12 er 
innsendt, så er den generelle klagefristen 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent for partene, 
ved at de mottok brev med vedtak. I dette tilfellet hadde klager krysset av på nabovarselet at 
han samtykket i tiltaket og datert dette den 07.02.12. Når nabo samtykker i tiltaket, finner 
ikke byggesakssjefen grunn til å sende vedtaket til vedkommende. Klager fikk derfor ikke 
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kjennskap til vedtaket før byggearbeidene startet i juni 2012. Da klager fikk kjennskap til 
byggearbeidene i juni, må man kunne legge til grunn at han måtte forstå at det var gitt 
byggetillatelse selv om innstillingen fra rådmannen var negativ. Det gikk nærmere 3 måneder 
til klager ble kjent med byggearbeidene til han klaget.

I forvaltningslovens § 29 annet ledd, står det følgende:
”For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han 
har fått, eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå 
noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder 
fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.”

Det er ingen tvil om at i denne saken har Somalingam blitt tilstått en rettighet ved vedtaket av 
den17.04.12 om å gi tillatelse til å føre opp en dobbel garasje. Som det fremkommer i 
forvaltningslovens § 29 annet ledd, er klagefristen for andre enn den som har blitt tilstått 
denne rettigheten 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble fattet. I dette tilfellet utløp denne 
fristen den 17.07.12. Klagen er datert den 18.09.12, altså 5 måneder etter at vedtaket ble 
fattet. 

Et annet moment er at det i saksforelegget er sannsynliggjort at klager allerede i juni 2012 
(da han ifølge tiltakshaver var med og målte grunnarbeidene), og seinest den 20.08.12 var 
kjent med at det hadde blitt fattet et vedtak om å gi tillatelse til oppføring av garasjen. Klagen 
er datert 18.09.12, altså 4 uker etter at klager seinest kan ha blitt kjent med vedtaket. Også 
dette forholdet tilsier at klagen kan avvises ut fra 3-ukers regelen for klagefrist fra det 
tidspunkt klager fikk kjennskap til vedtaket. Den mønehøyden som ble godkjent var 5,3 m.

I forvaltningslovens § 31 står det om oversittelse av klagefristen:
”Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

       Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

       Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år 
siden vedtaket ble truffet. 

Klagefristen / saksbehandlingstid.
Kan så bestemmelsen i forvaltningslovens § 31 komme til anvendelse, slik at klagefristen 
kan forlenges ut over 3 måneder etter at vedtak ble fattet? Etter saksbehandlers syn, 
fremkommer det ikke noe i klagen som skulle tilsi at denne bestemmelsen skulle benyttes i 
denne saken. I tillegg har man vurdert det slik at en endring av tillatelsen vil medføre ulempe 
for tiltakshaver, jf. § 31 annet ledd. 

I klagen skriver Skåra at han synes at det er underlig at han som part i saken må holde seg 
innenfor en klagefrist på 3 uker, mens kommunen kan tillate seg å vente i 4 måneder med å 
behandle klagen. Til det er det å bemerke at klagefristen på 3 uker som fremkommer i 
forvaltningsloven § 29, er bestemt for at de som berøres av et vedtak skal vite at etter denne 
fristen er vedtaket endelig dersom det ikke er påklagd. I dette tilfellet var bygget allerede 
fullført da klagen ble sendt inn. Byggesakssjefen fant av kapasitetsgrunner ikke mulighet for 
å behandle klagen raskere enn det som ble gjort. Det finnes ikke noen bestemt frist for 
behandling av klagesaker, ut over den generelle bestemmelsen om at alle saker skal 
forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. forvaltningslovens § 11a første ledd.
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I brevet som ble sendt ut den 30.04.12, der vedtaket fremkommer, er det ikke orientert om at 
det er anledning til å klage på vedtaket. Selv om Skåra må ha fått kjennskap til dette 
vedtaket da bygningen ble reist, fremkommer det altså ikke opplysninger om 3 ukers 
klagefrist i dette brevet. Som Skåra skriver i sin siste klage, var han i kontakt med advokat på 
denne tiden. Advokaten som han fikk snakke med etter noen dager, kjenner til klagefristen i 
forvaltningsloven, og burde sørget for å informere Skåra om at det måtte sendes inn klage 
innen 3 uker etter at han fikk kunnskap om vedtaket. Dersom det var problemer med å hente 
ut de rette dokumentene fra saksbehandlingssystemet, ville en foreløpig klage lett kunne 
sendes inn. Saksbehandler kjenner ikke til noen omfattende og langvarige dataproblemer i 
kommunen denne perioden som skulle medføre vesentlig forsinkelse i framskaffelse av 
aktuelle saksdokumenter.

Andre forhold i klagen.
Selv om det vedtaket det klages over, er avvisningsvedtaket, bringer klager inn også noen 
andre forhold i klagen. Byggesakssjefen finner det derfor rett å kommentere også disse 
opplysningene / påstandene i klagen.

Dispensasjon.
I klagen skriver Skåra at det kreves særlige grunner for at det kan gis dispensasjon fra 
reguleringsplanen. Det medfører ikke riktighet lenger. Dette var en formulering som gjaldt i 
tidligere plan- og bygningslov. Etter den nå gjeldende plan- og bygningsloven, som også 
ligger til grunn for saksbehandlingen i denne saken, er kavet for at det skal kunne gis 
dispensasjon at dispensasjonen ikke skal føre til at hensynene bak formålsbestemmelsen i 
plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, blir
vesentlig tilsidesatt.  Dessuten må fordelene ved dispensasjonen være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 annet 
ledd. Planteknisk utvalg har funnet at alle betingelsene for å gi dispensasjon for størrelsen 
(grunnflaten) på garasjen er til stede, jf. vedtaket den 17.04.12. 

Mønehøyde.
De tegningene som var vedlagt søknaden som ble innvilget den 17.04.12 viser en bygning 
med mønehøyde 5,3 m. Den bygningen som er oppført har Kystbygg AS målt til 5,33 m 
mønehøyde. Dette ligger innenfor den feilmarginen som gjør at byggesakssjefen ikke vil 
forfølge dette avviket. Det var de samme tegningene som var vedlagt nabovarslene fra 
februar 2012. 

Hva klager hadde forestilt seg.
I klagen fremkommer det at klager hadde forestilt seg at garasjens høyde ikke ville bli slik 
den viste seg å bli. Når en bygning ifølge tegninger vedlagt nabovarselet blir 5,3 m høy 
(mønehøyde), og den blir liggende inntil en eksisterende mur som er ca. 1,5 meter høy, 
burde det være forholdsvis enkelt å måle hvor høyt mønet ville komme over denne muren og 
dermed i forhold til klagers hus. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 den 
11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker Kystbygg 
AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at man vil oppheve vedtaket i sak PTU
208/12 og ta klagen opp til behandling. Begrunnelsen for dette er at Skåra ikke kan lastes for 
at klagen ble innsendt lenge etter klagefristen.

Planteknisk utvalg har kommet til at klagen fra Skåra datert 18.09.12 ikke tas til følge 
ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet. Bygget er oppført i samsvar med gitte tillatelser.

Klager gis ikke medhold. Vedtaket i sak PTU 057/12 den 17.04.12 opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

248800
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran Somalingam, 
Iglatjørnveien 15. Klagebehandling.

266885
Erklæring om klage, dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnvieen 15

272329
Svar på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

269513
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran Somalingam 
Iglatjørnveien 15. Merknader til avvisningsklage

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.12.2010 Kystbygg AS
Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje - gnr. 13 bnr. 1070

2 U 24.06.2011 Kystbygg AS
Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring 
av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
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Iglatjørnveien 15 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam

5 I 26.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Opprettet tegning samt situasjonskart  gnr. 13 
bnr. 1070

4 I 31.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ad byggesøknad garasje gnr. 13 bnr. 1070 -
Iglatjørnveien 15

6 I 08.02.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nytt nabovarsel og tegning - dobbel garasje gnr. 
13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

7 U 30.03.2012

Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS; 
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Varsel/informasjon om befaring

8 I 16.04.2012 Suthakaran Somalingam
Alternative løsninger for oppføring av dobbel 
garasje gnr.13 bnr.1070, Iglatjørnveien-15

9 U 30.04.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av vedtak - Dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

10 X 30.04.2012 Godkjent situasjonskart

11 I 22.08.2012 Kystbygg AS
Revidert tegning gnr. 13 bnr. 1070 - Ruben 
Somaligam / Suthakaran Somaligam

12 I 18.09.2012 Solveig og Roy Skåra
Klage på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 
1070

15 I 10.10.2012 Kystbygg AS
Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje gnr. 
13 bnr. 1070

14 U 10.10.2012

Bharathy og Suthakaran 
Somalingam; 
Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Mottatt klage.

16 I 27.10.2012
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Svar på klagevedtak om dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070

17 I 30.10.2012 Kystbygg AS
Svar på nabo klage garasje gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15,

18 U 09.01.2013 Solveig og Roy Skåra
Oversendelse av vedtak i Planteknisk utvalg -
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15

19 I 29.01.2013 Solveig og Roy Skåra
Erklæring om klage, dobbel garasje gnr. 13 bnr. 
1070 - Bharathy og Suthhakaran Somalingam, 
Iglatjørnvieen 15

21 U 15.02.2013
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam; 
Kystbygg AS

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Merknader til avvisningsklage.

22 I 21.02.2013 Kystbygg AS
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam Iglatjørnveien 15. 
Merknader til avvisningsklage

23 I 01.03.2013
Bharathy og 
Suthhakaran 
Somalingam

Svar på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 
1070 - Bharathy og Suthhakaran Somalingam, 
Iglatjørnveien 15

Parter i saken:
            
TIL Bharathy og Iglatjørnveien 15 4370 EGERSUND
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Suthakaran 
Somalingam
DKT Eiendom AS Postboks 313 4379 EGERSUND

SØK Kystbygg AS Varbergveien 19 4370 EGERSUND
Solveig og Roy Skåra Iglatjørnveien 17 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-13/1070, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
10/2739
Journalpostløpenr.:
12/26346

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
208/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

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

Sammendrag:
I sak PTU 057/12 den 17.04.12 vedtok utvalget å gi tillatelse til en dobbel garasje på gnr. 13, 
bnr. 1070. 18.09.12 sendte nabo Solveig og Roy Skåra inn klage på vedtaket. Klager hadde 
samtykket i tiltaket ved påskrift på nabovarsel 07.02.12. Klager fikk derfor ikke kopi av 
vedtaket av 17.04.12. Både tiltakshaver og ansvarlig søker har sendt inn sine merknader til 
klagen. 

Etter byggesakssjefens vurdering av bestemmelsene om klagefrist i forvaltningsloven, er 
klagen innlevert etter klagefristen. Det anbefales derfor at klagen avvises, dvs. at man ikke 
tar saken opp til realitetsbehandling.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom klager gis medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis klager ikke gis medhold, oversendes 
klagen til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Dersom klagen avvises på grunnlag av at klagefristene er utløpt, har klager klagerett på 
avvisningsvedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker 
Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er innlevert for seint både i 
forhold til:

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker etter 
at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom klager 
kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 måneder 
fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, selv om 
vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om vedtaket.

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om oversittelse av 
klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne bestemmelsen ikke foreligger i 
denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at en endring av vedtaket vil medføre 
ulempe for tiltakshaver.
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Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-208/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen er innlevert for 
seint både i forhold til:

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 første ledd som tilsier at klagefristen er 3 uker 
etter at underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, ettersom 
klager kjente til vedtaket seinest 20.08.12 og klagen er datert 18.09.12

- klagefristen i forvaltningsloven § 29 annet ledd som tilsier at klagefristen er 3 
måneder fra det tidspunkt vedtak er fattet i de tilfeller noen er tilstått en rettighet, selv 
om vedkommende som ønsker å klage ikke har mottatt underretning om vedtaket.

Planteknisk utvalg har også vurdert bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 om oversittelse 
av klagefristen, og har kommet til at vilkårene for å benytte denne bestemmelsen ikke 
foreligger i denne saken. I denne vurderingen er det også vektlagt at en endring av vedtaket 
vil medføre ulempe for tiltakshaver.

Klagen avvises, med begrunnelse som fremkommer ovenfor.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klager har klagerett på avvisningsvedtaket. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
17.04.12 fattet Planteknisk utvalg følgende vedtak i forbindelse med søknad om tillatelse til å 
føre opp en dobbel garasje på gnr. 13, bnr. 1070:

PTU-057/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Kystbygg AS på vegne av 
tiltakshaver Bharathy og Suthakaran Somaligam om tillatelse til oppføring av en 
garasje med grunnflate 49 m2, og dispensasjon fra bestemmelsen om maksimal 
størrelse på garasjer, på gnr. 13, bnr. 1070, og har etter en samlet vurdering kommet 
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til at dispensasjon fra arealbestemmelsen kan gis ettersom fordelene ved å gi 
dispensasjon klart overstiger ulempene ut fra en samlet vurdering.

Fordeler:
- Tomten er stor nok
- Det foreligger ikke innsigelser fra naboene

Vinduene på loftet, østfasaden, inngår ikke i tillatelsen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 19-2.
Votering:
Robertsons forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klage fra Solveig og Roy Skåra.
18.09.12 sendte nabo Solveig og Roy Skåra, Iglatjørnveien 17, inn klage på vedtaket i 
Planteknisk utvalg, 17.04.12. I klagen skriver de at de er naboer til den eiendommen som 
vedtaket gjelder. De blir direkte berørt av garasjen både når det gjelder utsikt og 
verdiforringelse på deres eiendom, skriver de. De har ikke fått melding om de kommunale 
vedtakene og derfor har de ikke hatt mulighet for å komme med merknader, står det i klagen. 
De setter derfor nå fram en klage på ovennevnte vedtak.
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I samsvar med forvaltningslovens § 33 tredje ledd ble tiltakshaver / ansvarlig søker gitt 
anledning til å uttale seg til klagen.

Merknader fra Somalingam.
27.10.12 sendte tiltakshaver Somalingam inn sine merknader til klagen. I dette brevet 
fremkommer det at han hadde en åpen dialog med naboen hele tiden, og at naboen hadde 
full forståelse og aksept for denne garasjen. Naboen har også hjulpet til med tegningen av 
garasjen. Før søknaden ble levert, sjekket de fysisk høyden på garasjen med en stokk. I 
tillegg var det naboen som ønsket å ha garasjen i den retningen som den ligger. Somalingam 
bygget garasjen med naboens samtykke, skriver han. 

De støpte grunnmuren i juni 2012 og et par dager etter støpingen, kom nabo Roy Skåra og 
målte selv for å kontrollere at målene var ifølge søknaden. I begynnelsen av august, begynte 
de med tømrerarbeidene. Somalingam skriver så om at naboen ønsket å gjøre arbeider på 
sin garasje. Han oppgir at muren er bygget ca. 0,55 m inn på hans eiendom, slik at han eier 
ca. 7 m2 på andre siden av muren. Somalingam var skeptisk til at naboen skulle flytte 
garasjen. 

16.08.12 ba Skåra om å få se garasjetegningene til Somalingam. Da sa Skåra at garasjen 
var 5 cm høyere enn det tegningen viste. Skåra mente at dette forstyrret utsikten hans, og at 
taket måtte senkes. Somalingam fikk byggmesteren til å sjekke høyden, og tilbakemeldingen 
fra byggmesteren var at høyden var innenfor tillatelsen. 17.08.12 ringte Skåra til Somalingam 
og sa at høyden ikke var noe problem, men at garasjen ”stengte luftrommet”. Skåra ønsket 
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at Somalingam skulle rive loftet og bygge flatt tak. Byggmesteren og Somalingam ble enige 
om å stoppe byggearbeidene 1,5 uker, og byggmesteren sjekket med kommunen om det 
hadde kommet inn klage fra naboen før de startet opp igjen.

Somalingam skriver så om at Skåra kom til dem med nabovarsel for sin garasje.

Når det gjelder de enkelte punktene i klagen, så kommenterer Somalingam dette slik:
- Punkt 1: Det er ikke rett at de har startet byggearbeidene ulovlig.
- Punkt 2: Kommunikasjonen med klager har vært god. Klager har tre ganger skrevet under
på nabovarsel.
- Punkt 3: Søknaden har vært i systemet i 3 år, og naboen har ikke klaget på noe i denne 
perioden. Naboen hadde ikke behøvd å vente til alt var ferdig. Naboen klaget 18.09.12. Da 
var garasjen ferdig, unntatt lagerdøra på loftet.
- Punkt 4: Tiltakshaver og klager har målt sammen, slik at klager visste hvor de ville miste 
utsikten og hvor bygningen ville ligge. Somalingam mener at utsikten fra naboens stue er 
nesten som før. 
- Punkt 5: Somalingam oppgir hvor mye penger og arbeidsinnsats han har brukt på garasjen.
- Punkt 6: Somalingam ser ikke noen høydeforskjell mellom garasjen og huset deres.
- Punkt 7: Garasjen var ferdigstilt og malt før 18.09.11.

Merknader fra Kystbygg AS.
22.10.12 skrev ansvarlig søker, Kystbygg AS, merknader til klagen. I merknadene skriver 
Kystbygg at klagen fra naboen er sendt inn etter at garasjen er ferdigstilt, noe som de synes 
er litt spesielt. Kystbygg skriver videre at de var i kontakt med naboen da sperrene ble 
montert, ettersom naboen da mente at garasjen ble høyere enn det han hadde sett for seg. 
Naboen ønsket da at garasjen ikke skulle hatt saltak, pga utsikten, hovedsakelig fra 
kjøkkenvinduet, men også litt fra stuevinduene.

Etter at Kystbygg hadde sjekket med kommunen 1,5 uke etter at den omtalte kontakten med 
naboen hadde funnet sted, og fått bekreftet at klage ikke var mottatt, startet de opp igjen 
byggearbeidene.

Når det gjelder de enkelte punktene i klagen, kommenterer Kystbygg disse slik:
- Punkt 1: Kystbygg skriver at de nye tegningene ble levert før arbeidet ble igangsatt.
- Punkt 2: Søknaden har vært i systemet i nesten 3 år. Det har vært endringer underveis for å 
tilfredsstille de kravene kommunen har kommet med. På den første søknaden var bygget 0,5 
m høyere og takretningen var motsatt av i dag. Etter klagers ønske, ble taket snudd og 
senket med 0,5 m. Dessuten ble ark fjernet, og 2 vinduer i gavlvegg mot byggherren og 1 
vindu i gavlvegg mot klager ble fjernet. Kystbygg skriver videre at det har vært befaring med 
Miljøutvalget og at klager har vært informert om dispensasjonssøknaden og at klager har 
hjulpet til med tegninger. Klager har signert på erklæring om plassering av garasjen. 
Byggherren og klager har hatt en god kommunikasjon gjennom hele søkeprosessen.
- Punkt 3. Det forelå ingen klager fra naboer, og i og med at omfanget ble redusert med kvist 
og vinduer, regner Kystbygg med at kommunen ikke sender informasjon om reduseringer til 
alle naboer. Det er ikke en ulempe for naboer når kvister og vinduer forsvinner, skriver 
Kystbygg. 
- Punkt 4. Kystbygg har ingen tegning som viser at loftet er 1 m høyt. Ettersom mønehøyden 
på garasjen er 5,3 m, måtte underetasjen vært ca. 3,8 m, skriver Kystbygg. Kystbygg har 
vanskeligheter med å forstå at tegningen kan misforstås. Kystbygg skriver videre at det 
eneste som er avgjørende for bygget er den totale høyden. Det kom ingen merknader før 
sperrene skulle monteres. Klagen ble innsendt da bygget sto ferdig. Kystbygg kan ikke se at 
kommunen har gjort noen feil her, og naboene er selv ansvarlige for hva de skriver under på 
på nabovarsler, skriver Kystbygg. 
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- Punkt 5. Det kom ikke inn noen klage og kommunen må se på hva de har godkjent 
tidligere. Kystbygg skriver videre at det er slik at ingen eier utsikt, så det bør ikke være noe 
tema at det skal kompenseres med et beløp for tapt utsikt eller verdiforringelse. 
- Punkt 6. Det at mønehøyden ikke skal være høyere enn mønet på bolighuset i nr 15 er det 
vanskelig for Kystbygg å kommentere, siden man ikke har målt seg ut fra eksisterende bolig. 
Om mønehøyden hadde blitt 0,5 m lavere, tror ikke Kystbygg at dette ville hatt noen 
innvirkning på utsikten fra klager. Kystbygg viser til vedlagte bilder.
- Punkt 7. Arbeidet var så å si ferdig da klagen ble innsendt. Det manglet bare å sette inn dør 
til lagerrom på loftet. 
Til slutt i merknadene skriver Kystbygg om kostnadene for tiltakshaver. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er som nabo part i saken. 

Når det gjelder spørsmålet om klagefristen er utløpt når klagen er innsendt, så er den 
generelle klagefristen 3 uker etter at vedtaket ble gjort kjent for partene, ved at de mottok 
brev med vedtak. I dette tilfellet hadde klager krysset av på nabovarselet at han samtykket i
tiltaket og datert dette 07.02.12. Når nabo samtykker i tiltaket, finner ikke byggesakssjefen 
grunn til å sende vedtaket til vedkommende. Klager fikk derfor ikke kjennskap til vedtaket før 
byggearbeidene startet i juni 2012. Da klager fikk kjennskap til byggearbeidene i juni, må 
man kunne legge til grunn at han måtte forstå at det var gitt byggetillatelse selv om 
innstillingen fra rådmannen var negativ. Det gikk nærmere 3 måneder til klager ble kjent med 
byggearbeidene til han klaget.

I forvaltningslovens § 29 annet ledd, står det følgende:
”For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han 
har fått, eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå 
noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder 
fra det tidspunkt vedtaket ble truffet.”

Det er ingen tvil om at i denne saken har Somalingam blitt tilstått en rettighet ved vedtaket av 
17.04.12 om å gi tillatelse til å føre opp en dobbel garasje. Som det fremkommer i 
forvaltningslovens § 29 annet ledd, er klagefristen for andre enn den som har blitt tilstått 
denne rettigheten 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble fattet. I dette tilfellet utløp denne 
fristen 17.07.12. Klagen er datert 18.09.12, altså 5 måneder etter at vedtaket ble fattet. 

Et annet moment er at det i saksforelegget er sannsynliggjort at klager allerede i juni 2012 
(da han ifølge tiltakshaver var med og målte grunnarbeidene), og seinest 20.08.12 var kjent 
med at det hadde blitt fattet et vedtak om å gi tillatelse til oppføring av garasjen. Klagen er 
datert 18.09.12, altså 4 uker etter at klager ble kjent med vedtaket. Også dette forholdet 
tilsier at klagen kan avvises ut fra 3-ukers regelen for klagefrist fra det tidspunkt klager fikk 
kjennskap til vedtaket. Den mønehøyden som ble godkjent var 5,3 m.

I forvaltningslovens § 31 står det om oversittelse av klagefristen:
”Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 

a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 
med klage etterpå, eller 

b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

       Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

       Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år 
siden vedtaket ble truffet. 
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Kan så bestemmelsen i forvaltningslovens § 31 komme til anvendelse, slik at klagefristen 
kan forlenges? Etter saksbehandlers syn, fremkommer det ikke noe i klagen som skulle tilsi 
at denne bestemmelsen skulle benyttes i denne saken. I tillegg har man vurdert det slik at en 
endring av tillatelsen vil medføre ulempe for tiltakshaver, jf. § 31 annet ledd.

Det innstilles derfor på at klagen avvises på grunn av at klagen er innsendt etter at 
klagefristen er utløpt.

Selv om det innstilles på at klagen avvises på grunn av at den er innlevert etter at 
klagefristen var utløpt, finner saksbehandler det rett å kommentere innholdet i klagen og 
merknadene til klagen, i tilfelle Planteknisk utvalg skulle velge å behandle klagen ved å vise 
til bestemmelsen i forvaltningslovens § 31.

1. Ulovlig oppstart av arbeidet?
Klager opplyser at ved henvendelse til seksjon byggesak 20.09.12 (altså 2 dager etter at 
klagen ble skrevet og 1 dag etter at klagen ble registrert inn i kommunen) ble det opplyst at 
de tegningene som ifølge brevet som innholdt vedtaket (datert 30.04.12) skulle vært innsendt 
før arbeidet kunne starte, ikke var mottatt. Her var det altså usikkerhet om hvilken dato 
denne henvendelsen til seksjon byggesak skjedde, så saksbehandler tok kontakt med klager 
på telefon den 10.10.12. Klager opplyste da at det må ha vært 20.08.12, ikke 20.09.12, han 
var i kontakt med seksjon byggesak for å få vite om tegningene var innsendt. Denne datoen 
stemmer med at de etterspurte tegningene ble mottatt i kommunen 22.08.12. 

Tiltakshaver skriver i sine merknader at de støpte grunnmuren i juni, og at de begynte med 
tømrerarbeidene i begynnelsen av august. Det er dermed klart at Kystbygg har iverksatt 
byggearbeid før vilkåret i oversendelsesbrevet av 30.04.12 om at ”Før arbeidet kan starte må 
det innsendes reviderte tegninger i samsvar med vedtak i PTU (Vinduene på loftet, 
østfasaden, inngår ikke i tillatelse).” var oppfylt.

2. Fordeler / ulemper.
Ett av kravene for å gi dispensasjon er at fordelene ved dispensasjonen skal være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 
19-2 annet ledd.

Planteknisk utvalg har vurdert fordeler og ulemper annerledes enn administrasjonen. Hvilke 
fordeler og ulemper som er vurdert fremkommer i vedtaket.

3. Ikke varslet om befaringen eller vedtaket.
Som det fremkommer innledningsvis under ”Saksbehandlers vurderinger”, sender ikke 
kommunen vedtak til naboer som i forbindelse med nabovarsel har krysset av for at man 
samtykker i tiltaket eller som ikke har sendt inn merknader til nabovarsel som er mottatt i 
rekommandert brev, innen angitt frist. Det samme gjelder varsel om befaring.

Når klager skriver om vedtak av 22.3.2012 som ble endret, så er det her ikke snakk om et 
vedtak, men rådmannens innstilling til vedtak som har denne datoen. Den samme 
misforståelsen fremkommer også i punkt 2 og 4 i klagen.

4. Bruksareal og høyde.
Det stemmer ikke at det ikke ble satt begrensninger for bruksareal og høyde. De godkjente 
tegningene viser hvor stort bruksarealet blir og hva som er maksimal høyde. Den møne-
høyden som fremkommer på tegningen er 5,3 m. 
Når det gjelder påstanden om at kommunen har gjort en feil ved ikke å vurdere klager som 
direkte berørt og dermed med fulle partsrettigheter i denne saken, er saksbehandler ikke 
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enig i at kommunen har gjort feil her. Når man har samtykket i et tiltak, er det kommunens 
rutiner at man ikke får videre varsling om vedtak m.v.

5. Dispensasjonen.
Det stemmer ikke at hvilke fordeler og hvilke ulemper som ligger til grunn for dispensasjonen
ikke er oppgitt. Fordelene er listet opp i vedtaket. Planteknisk utvalg har ikke funnet ulemper 
ved dispensasjonen. 
Etablert praksis er at det gis tillatelse til tiltak selv om det måtte medføre at en nabo eller 
gjenboer mister noe av sin utsikt. Slike forholdt teller erfaringsmessig lite ved behandling av 
søknader om tillatelse til tiltak. Planteknisk utvalg har i sitt vedtak ikke vektlagt det tapet av 
utsikt som klager får som følge av tiltaket. Når man velger å bosette seg i et regulert boligfelt, 
må man være forberedt på at naboer eller gjenboere får tillatelse til å bygge på eller utvide 
bygninger på sin eiendom, noe som kan medføre at man får redusert utsikt eller dårligere 
solforhold.
Et eventuelt verditap av egen eiendom som følge av bygging på annen eiendom, er et 
privatrettslig forhold som bygningsmyndighetene ikke blander seg inn i.

6. Hva klager hadde forestilt seg.
I klagen fremkommer det at klager hadde forestilt seg at garasjens høyde ikke ville bli slik 
den viste seg å bli. Når en bygning ifølge tegninger vedlagt nabovarselet blir 5,3 m høy 
(mønehøyde), og den blir liggende inntil en eksisterende mur som er ca. 1,5 meter høy, 
burde det være forholdsvis enkelt å måle hvor høyt mønet ville komme over denne muren og 
dermed i forhold til eget hus. 

7. Stansing av arbeidet.
Byggesakssjefen finner det ikke riktig ut fra de opplysningene som fremkommer i klagen å 
kreve stans i arbeidet. Klager er registrert som part i saken.

Mønehøyde.
De tegningene som var vedlagt søknaden som ble innvilget 17.04.12 viser en bygning med 
mønehøyde 5,3 m. Den bygningen som er oppført har Kystbygg AS målt til 5,33 m
mønehøyde. Dette ligger innenfor den feilmarginen som gjør at byggesakssjefen ikke vil 
forfølge dette avviket. Det var de samme tegningene som var vedlagt nabovarslene fra 
februar 2012. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Solveig og Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 
057/12 den 17.04.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig 
søker Kystbygg AS, og har etter en konkret vurdering kommet til at man vil behandle klagen 
selv om klagefristen er oversittet, med hjemmel i forvaltningslovens § 31.

Planteknisk utvalg har kommet til at klagen ikke inneholder nye og viktige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Bygget er oppført i samsvar med 
gitte tillatelser.

Klager gis ikke medhold. Vedtaket i sak PTU 057/12 den 17.04.12 opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

188352
Oppføring av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Søknad om tillatelse og dispensasjon.

219905 Reg best Iglatjørnveien.pdf
219906 Reg plan Iglatjørnveien.pdf
215072 Tegning A3
242264 Revidert tegning
245361 Klage på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070
245362 Foto
248827 Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje gnr. 13 bnr. 1070
251864 Svar på klagevedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070
251865 Foto
252557 Svar på nabo klage garasje gnr. 13 bnr. 1070, Iglatjørnveien 15,
252559 SKMBT_C28412103013550.pdf
252560 Svar på Klage Iglatjørnveien 15.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 03.12.2010 Kystbygg AS
Ett- trinns søknadsbehandling, oppføring av ny 
garasje - gnr. 13 bnr. 1070

2 U 24.06.2011 Kystbygg AS

Avslag på søknad om dispensasjon for oppføring 
av dobbel garasje - gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam

5 I 26.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Opprettet tegning samt situasjonskart  gnr. 13 
bnr. 1070
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4 I 31.01.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ad byggesøknad garasje gnr. 13 bnr. 1070 -
Iglatjørnveien 15

6 I 08.02.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nytt nabovarsel og tegning - dobbel garasje gnr. 
13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

7 U 30.03.2012

Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS; 
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Varsel/informasjon om befaring

8 I 16.04.2012 Suthakaran Somalingam
Alternative løsninger for oppføring av dobbel 
garasje gnr.13 bnr.1070, Iglatjørnveien-15

9 U 30.04.2012 Kystbygg AS
Oversendelse av vedtak - Dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15

10 X 30.04.2012 Godkjent situasjonskart

11 I 22.08.2012 Kystbygg AS
Revidert tegning gnr. 13 bnr. 1070 - Ruben 
Somaligam / Suthakaran Somaligam

12 I 18.09.2012 Solveig og Roy Skåra
Klage på vedtak om dobbel garasje gnr. 13 bnr. 
1070

15 I 10.10.2012 Kystbygg AS
Iglatjørnveien 15 - mønehøyde på garasje gnr. 
13 bnr. 1070

14 U 10.10.2012

Bharathy og Suthakaran 
Somalingam; 
Kystbygg AS; 
DKT Eiendom AS

Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og 
Suthhakaran Somalingam, Iglatjørnveien 15. 
Mottatt klage.

16 I 27.10.2012
Bharathy og Suthakaran 
Somalingam

Svar på klagevedtak om dobbel garasje gnr. 13 
bnr. 1070

17 I 30.10.2012 Kystbygg AS
Svar på nabo klage garasje gnr. 13 bnr. 1070, 
Iglatjørnveien 15,

Parter i saken:
            
TIL Bharathy og 

Suthakaran 
Somalingam

Iglatjørnveien 15 4370 EGERSUND

DKT Eiendom AS Postboks 313 4379 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Hovlandsveien 70 4370 EGERSUND

Solveig og Roy Skåra Iglatjørnveien 17 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Oddmund Gravdal 

Sendt: 21.02.2013 
Til:  Magne Eikanger 
Kopi: suthakaran.somalingam@akersolutions.com;rashan96@hotmail.com 
Emne: Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070- Bharathy og Suthhakaran Somalingam Iglatjørnveien 15. 
Merknader til avvisningsklage 
________________________________________________________________ 

 Vi har mottatt kopi av Egersund Kommune på klage fra naboen i Iglatjørnveien 17 på planteknisk utvalgs 
enstemmige vedtak som avviste hans klage.

Vi har kontaktet byggherren og hatt en dialog med han, og oversendt kopi av klagen til byggherren.

Vi har lik oppfatning i saken.

Vi forholder oss til vedtaket i Planteknisk utvalg 11.12.20012, og viser til våre tidligere innsendte svar og 
bilder i denne saken.

Det er tidligere innlevert grundige svar og bilde dokumentasjon i saken fra Byggherrens og ansvarlig søker 
(Kystbygg) side.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon, stiller vi mer en gjerne opp, men føler pr i dag, at vi ikke 
sitter på mer relevant informasjon en det som allerede er sendt inn fra oss.

Med vennlig hilsen
Oddmund Gravdal
Byggeleder
direkte: (+47) 51 49 00 28 
mobil: (+47) 951 32 217
e-mail: oddmund@kystbygg.com <mailto:oddmund@kystbygg.com>

Kystbygg logo stor jpg
Kystbygg AS, Varbergveien 19, N-4371 Egersund
Tel.: (+47) 51 49 00 28 
www.kystbygg.com <http://www.kystbygg.com/>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2013
Arkiv: :GBR-60/679, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2426
Journalpostløpenr.:
13/7301

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
088/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, 
Terneveien 2, Hellvik. Søknad om redusert gebyr.
  

Sammendrag:
Inge Andreassen i Hellvik Byggservise AS har søkt om reduksjon i ilagt gebyr i forbindelse 
med at det ble søkt om ansvarsrett for ytterligere et foretak etter at søknaden om tillatelse til 
tiltaket var ferdigbehandlet. Søker viser til at det var 3 tilsvarende saker samtidig, samt at det 
ikke burde være behov for en ekstra igangsettingstillatelse, samt at gebyrene dermed ble 
urimelig høye. Byggesakssjefen anbefaler at søknaden avslås ettersom de ilagte gebyrene 
ikke anses som åpenbart urimelige. Oppdelte søknader medfører ekstra arbeid for seksjon 
byggesak.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 02.02.12 ble det sendt inn søknad om tillatelse til oppføring av en enebolig med garasje 
på eiendommen gnr. 60, bnr. 679. Det ble søkt om ansvarsrett fra 5 virksomheter som alle 
har sentral godkjenning.
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Den 19.03.12 ble det fattet administrativt vedtak om å gi tillatelse til tiltak på denne 
eiendommen. Vedtaket inneholdt opplysninger om at 6 virksomheter som har sentral 
godkjenning fikk ansvarsrett. Det ble tatt gebyr for 5 ansvarsretter. Den 04.10.12 ble det søkt 
om endring av tillatelse, i form av ansvarsrett for enda et foretak. Dette gjaldt ansvarsrett for 
vedovn og pipe. Den 14.11.12 ble det fattet vedtak om tillatelse til endring – endring av 
ansvarsrett, ved at også det nye foretaket fikk ansvarsrett. I forbindelse med det nye 
vedtaket ble det skrevet en ny sak. Den 17.01.13 ble det søkt om ferdigattest for tiltaket.

18.12.12 klagde Inge Andreassen på den delen av vedtaket av 14.11.12 som gjelder 
behandlingsgebyret. I klagen skriver Andreassen at klagen gjelder for Terneveien 2, 5 og 7. 
Andreassen skriver at dette gjelder 3 identiske saker. Han viser til tidligere korrespondanse 
med byggesakssjefen via e-post, der det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret. 
Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens 
gebyrregulativ. De har søkt om endring av ansvarsrett, ikke om trinnvis igangsettingstillatelse 
ut over 1 gang. De kan heller ikke se at det er påkrevd med ny igangsettingstillatelse. De ber 
om at kommunen viser til forskrift / paragraf som viser at dette er påkrevd. De skriver videre 
at: ”Dette må vel også være en praksis Eigersund kommune er tilnærmet alene om å 
praktisere?”. De vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om 
dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på 
kr. 9.459,-. Hellvik Byggservice AS viser så til § 7 i gebyrregulativet, der det fremkommer at 
dersom gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med saken, eller anses som åpenbart urimelig av andre grunner, kan 
Miljøutvalget fastsette et passende gebyr.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ikke klagerett på slike gebyrfastsettelser, så skrivet tolkes som en søknad om redusert 
gebyr. Det er ingen frist for å søke om redusert gebyr, så søknaden tas opp til behandling.

Dersom den siste søknaden om ansvarsrett hadde vært levert inn sammen med de øvrige 
ansvarsrettene, ville det kun vært beregnet gebyr for en ekstra ansvarsrett; kr. 510,- per sak. 
Ettersom det måtte skrives en ny sak som grunnlag for vedtaket om endring av tillatelse, ble 
det beregnet gebyr for ”Trinnvis igangsettingstillatelse ut over en gang”, på kr. 2.636,- i tillegg 
til ansvarsretten for den siste søkeren. Dette er i henhold til etablert praksis i Eigersund 
kommune, seksjon byggesak, som går til selvkost. Hvor mange norske kommuner som har 
en lignende praksis, kjenner ikke byggesakssjefen til. 

Av hensyn til en rasjonell saksbehandling av byggesøknader, er det fordelaktig at alle 
søknadsdokumenter som krever vedtak blir innlevert samtidig, slik at man ikke behøver å 
skrive mer enn en sak / ett vedtak per tiltak. 

I brevet fra Hellvik Byggservice AS kreves det at kommunen henviser til forskrift / paragraf 
dersom det er påkrevd med en ny trinnvis igangsettingstillatelse som følge av at det søkes 
om ansvarsrett for ytterligere en virksomhet. Når kommunen godkjenner eller avviser en 
søknad om ansvarsrett fra en virksomhet, er dette et enkeltvedtak, jf forvaltingsloven § 2 
første ledd bokstav b. Når man fatter et enkeltvedtak, krever forvaltningsloven blant annet at:
- saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes (§ 17)
- vedtaket er skriftlig (§ 23)
- vedtaket er begrunnet (§ 24)
- begrunnelsen skal ha et beskrevet innhold (§ 25)
- vedtaket blir kommunisert ut til partene (§ 27)

Når en søknad om ansvarsrett er en del av en søknad om tillatelse til tiltak, er den tiden 
saksbehandler bruker på å skrive den delen av saken atskillig kortene enn i de tilfeller det må 
skrives en ny administrativ eller politisk sak før vedtak fattes. Så kan man diskutere om man 

Side 134 av 543



3

skulle hatt enda en formulering i gebyrregulativet som het for eksempel: ”Søknad om endring 
av tillatelse”. Det er ikke ønskelig med for mange gebyrkategorier. Konklusjonen fra 
byggesakssjefen er at når man søker på den måten som det ble gjort i denne saken, 
medfører det et ikke ubetydelig merarbeid for bygningsmyndigheten, og at det dermed er 
rimelig at dette koster mer enn når alle søknadene levers samtid.

Hellvik Byggservice AS krever også dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk 
som samlet skal forsvare et gebyr på kr. 9.459,-. Byggesaksgebyret er basert på 
gjennomsnittsberegninger for tidsbruk på ulike typer søknader. Noen søknader er forholdsvis 
enkle og raske å behandle, mens andre tar lang tid. Dersom alle skulle betalt etter medgått 
tid, ville noen sluppet rimeligere enn det man gjør med de vedtatte satsene, mens andre ville 
fått høyere gebyr. Dersom alle som har saker som medfører mindre tidsbruk enn 
gjennomsnittet skulle fått redusert gebyr, mens de som har saker som medfører lenger 
tidsbruk enn gjennomsnittet skulle betalt fastsatt gebyr, måtte alle gebyrsatsene blitt hevet 
for at summen over året skulle bli den samme som med dagens system. Det føres ikke 
timelister for andre saker enn der det blir betalt etter medgått tid.  

Byggesakssjefen kan ikke se at ilagt gebyr er åpenbart urimelig, og anbefaler at søknaden 
om redusert gebyr ikke etterkommes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre at inntektene til Eigersund kommune blir tilsvarende redusert. 
Dette forhold er ikke vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 

Nytt saksbehandlingsgebyr fastsettes skjønnsmessig til kr.       ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
220637 Tillatelse til tiltak - bolig og carport gnr. 60 bnr. 679, Terneveien 2
247974 Gnr. 60 Bnr. 679, Terneveien 2 - Søknad om endring av tillatelse

253785
Tillatelse til endring av tillatelse - endring av ansvarsretter- Bolig og carport gnr. 60 
Bnr. 679, Terneveien 2

259023 Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 03.11.2011
Arkitektkontoret STAV 
AS

Referat forhåndskonferanse - Arkitektkontoret 
STAV - 3.11.2011

2 I 02.02.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Søknad om tillatelse i ett trinn - bolig og carport 
gnr. 60 bnr. 679, Terneveien 2

5 X 19.03.2012 Godkjente tegninger
4 X 19.03.2012 Godkjente ansvarsretter

3 U 19.03.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Tillatelse til tiltak - bolig og carport gnr. 60 bnr. 
679, Terneveien 2

6 X 20.03.2012 Godkjente tegninger- plantegning, carport

12 I 04.10.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Gnr. 60 Bnr. 679, Terneveien 2 - Søknad om 
endring av tillatelse

13 U 14.11.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Tillatelse til endring av tillatelse - endring av 
ansvarsretter- Bolig og carport gnr. 60 Bnr. 679, 
Terneveien 2

14 I 18.12.2012 Hellvik Byggservice AS
Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 
- Hellvik Byggservice AS

15 I 07.01.2013 Hellvik Byggservice as
Søknad om ferdigmelding sanitæranlegg 
Terneveien 2 - gnr. 60 bnr. 679

16 I 17.01.2013
ARKITEKTKONTORET 
STAV AS

Søknad om ferdigattest Bolig og carport gnr. 60 
bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2

17 U 13.02.2013 Arkitektkontoret Stav AS
Mangler i søknad om ferdigattest for gnr. 60 bnr. 
679, Terneveien 2- Hellvik Byggservice AS

18 I 19.02.2013
Arkitektkontoret STAV 
AS

Vannmåler - bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 -
Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2

20 U 24.03.2013
Arkitektkontoret STAV 
AS

Ferdigattest - Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 -
Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2

Parter i saken:
            
SØK ARKITEKTKONTORET 

STAV AS
Øvre Banegate 28 4014 STAVANGER

N Eigersund Kommune postboks 580 4379 EGERSUND
EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N Garvik Geir Arild Øvre Vaulabakken 14 4330 ÅLGÅRD
TIL HELLVIK Trosavikveien 221 4375 HELLVIK
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BYGGSERVICE AS
PEISSELSKABET AS Henrik Ibsens gate 28 0255 OSLO
SIG HALVORSEN AS Postboks 1011 4391 SANDNES
THORALF MYHRE AS Postboks 286 4303 SANDNES

N Valdemarsen John Willy Teiganeset 10 5264 GARNES
VASSHUS 
ENTREPRENØR AS

Svanholmen 2 4033 STAVANGER
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Arkitektkontoret STAV AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Vår ref.: 12/8860 / 11/2426 / GBR-60/679, FA-L42 Dato: 19.03.12

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak - bolig og carport gnr. 60 bnr. 679, Terneveien 2

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av enebolig og garasje på eiendom gnr. 60 bnr 679.
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Gnr.60 bnr. 18,67, Marrbotn, Hellvik, vedtatt av 
kommunestyret 07.06.05. Omsøkt areal er i planen regulert til Byggeområde- bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
125/12 Byggesakssjefen delegert 19.03.12

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.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 
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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 topp grunnmur godkjennes på kote 5.5.
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. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

8. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart fra rørlegger der stikkledningene tegnes inn slik de er lagt. Det skal også 
påføres utmål fra for eksempel hushjørner, samt dimensjon og type ledning. Dette for å 
kunne ajourholde kommunens VA-ledningskartverk.

9. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Sig. Halvorsen gis ansvarsrett for PRO/UTF sanitærarbeid m.m. i tiltaksklasse 1, i 
henhold til søknad datert 
- Thoralf Myhre gis ansvarsrett for PRO/UTF av pipe,ovn,membran m.m. i tiltaksklasse 1, 
i henhold til søknad datert 22.11.11.
- Vasshus entreprenør AS gis ansvarsrett for PRO/UTF i tiltaksklasse 1, i henhold til 
søknad datert 02.02.12
- Eigersund kommune v/ oppmålingskontoret gis ansvarsrett for PRO/UTF av 
målearbeider i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 02.02.12.
- Arkitektkontoret STAV AS gis ansvarsrett for PRO/UTF i tiltaksklasse 1, i henhold til 
søknad datert 02.02.12.
- Sig. Halvorsen AS v/Klepp Rør gis ans varsrett for PRO/UTF i tiltaksklasse 1, i henhold 
til søknad datert 02.02.12.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Gnr.60 bnr. 18,67, Marrbotn, Hellvik.

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

7033 1 7033 Hellvik Byggservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
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ansvarsrett (pr. 
foretak)
Arealgebyr for enkle 
tiltak

5 190 950 Hellvik Byggservice AS

SUM 10568 Hellvik Byggservice AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

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

10000 1 10000 Hellvik Byggservice 
AS

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

10000 1 10000 Hellvik Byggservice 
AS

SUM 20000 Hellvik Byggservice 
AS

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Hellvik Byggservice AS Trosavikveien 221 4375 HELLVIK
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Arkitektkontoret STAV AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Vår ref.: 12/29182 / 11/2426 / GBR-60/679, FA-L42 Dato: 14.11.2012

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til endring av tillatelse - endring av ansvarsretter- Bolig og carport 
gnr. 60 Bnr. 679, Terneveien 2 

Saken gjelder:
Det er den 05.10.12, søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder endring av ansvarsforhold i prosjekt godkjent som sak BMD 125/12 den 
19.03.12. Ansvar for PRO og UTF av pipe og vedovn i tiltaksklasse 1 overføres fra tidligere 
godkjente Thoralf Myhre AS til Peisselskabet AS.  

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
478/12 Byggesakssjefen delegert 14.11.2012

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Peisselskabet gis ansvarsrett for PRO/ UTF av stålskorstein og vedovn i tiltaksklasse 1, 
i henhold til søknad datert 04.10.12

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

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

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Trinnvis 
igangsettingstillatels
e utover en gang

2636 1 2636 Hellvik Byggservice AS
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Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517 Hellvik Byggservice AS

SUM 3153 Hellvik Byggservice AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Hellvik Byggservice AS Trosavikveien 221 4375 HELLVIK
Peisselskabet AS Henrik Ibsensgate 28 0255 OSLO
Thoralf Myhre AS Frøyervien 3 4328 SANDNES
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________________________________________________________________ 

Fra:  Inge Andreassen 

Sendt: 18.12.2012 
Til:  Sentralbordet 
Kopi: Jarle Valle;Tina Tønnessen 
Emne: Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS 
________________________________________________________________ 

 Klage på behandlingsgebyr for Terneveien 2,5 og 7 - Hellvik.

Viser til mottatt faktura for endring av foretak på Terneveien 2,5 og 7 på Hellvik.

Da dette er 3 identiske saker oppgis bare 1 ref. nr. som gjelder Terneveien 2.

(Deres ref. 12/29182 / 11/2426/GBR-60/679, FA-L42)

Tillatelse ligger vedlagt.

Viser også til tidligere mail korrespondanse med Byggesakssjef Jarle Valle, sist 03.12.2012

hvor det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret.

Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens gebyr regulativ.

Vi har søkt om endring av ansvarsrett, og ikke trinnvis igangsettingstillatelse utover en gang.

Hellvik Byggservice AS kan heller ikke se at dette er påkrevd.  Det bes om at Eigersund kommunen 

henviser til forskrift/paragraf som sier at dette er påkrevd.

Dette må vel også være en praksis Eigersund Kommune er tilnærmet alene om å praktisere?

En vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om dokumentasjon på at 3 like saker 
krever et 

timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på K. 9.459,-

Henviser i så henseende til §7 i regulativet;

§ 7 Urimelige gebyr
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Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med 
saken 

eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende gebyr.

Deres tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Hellvik Byggservice AS

Inge Andreassen

Mob;  +47 906 49 865
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2013
Arkiv: :GBR-60/681, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2247
Journalpostløpenr.:
13/7242

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
089/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.
  

Sammendrag:
Inge Andreassen i Hellvik Byggservise AS har søkt om reduksjon i ilagt gebyr i forbindelse 
med at det ble søkt om ansvarsrett for ytterligere et foretak etter at søknaden om tillatelse til 
tiltaket var ferdigbehandlet. Søker viser til at det var 3 tilsvarende saker samtidig, samt at det 
ikke burde være behov for en ekstra igangsettingstillatelse, samt at gebyrene dermed ble 
urimelig høye. Byggesakssjefen anbefaler at søknaden avslås ettersom de ilagte gebyrene 
ikke anses som åpenbart urimelige. Oppdelte søknader medfører ekstra arbeid for seksjon 
byggesak.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 681.
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 30.11.11 ble det sendt inn søknad om tillatelse til oppføring av en enebolig med garasje 
og bod på eiendommen gnr. 60, bnr. 681. Det ble søkt om ansvarsrett fra 5 virksomheter 
som alle har sentral godkjenning.

Den 27.12.11 ble det fattet administrativt vedtak om å gi tillatelse til tiltak på denne 
eiendommen. Vedtaket inneholdt opplysninger om at 5 virksomheter som har sentral 
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godkjenning fikk ansvarsrett. Det ble tatt gebyr for 5 ansvarsretter. Den 02.10.12 ble det søkt 
om endring av tillatelse, i form av ansvarsrett for enda et foretak. Dette gjaldt ansvarsrett for 
vedovn og pipe. Den 13.11.12 ble det fattet vedtak om tillatelse til endring – endring av 
ansvarsrett, ved at også det nye foretaket fikk ansvarsrett. I forbindelse med det nye 
vedtaket ble det skrevet en ny sak. Den 28.11.12 ble det søkt om ferdigattest for tiltaket. Den 
17.12.12 ble det gitt ferdigattest for tiltaket.

18.12.12 klagde Inge Andreassen på den delen av vedtaket av 14.11.12 som gjelder 
behandlingsgebyret. I klagen skriver Andreassen at klagen gjelder for Terneveien 2, 5 og 7. 
Andreassen skriver at dette gjelder 3 identiske saker. Han viser til tidligere korrespondanse 
med byggesakssjefen via e-post, der det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret. 
Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens 
gebyrregulativ. De har søkt om endring av ansvarsrett, ikke om trinnvis igangsettingstillatelse 
ut over 1 gang. De kan heller ikke se at det er påkrevd med ny igangsettingstillatelse. De ber 
om at kommunen viser til forskrift / paragraf som viser at dette er påkrevd. De skriver videre 
at: ”Dette må vel også være en praksis Eigersund kommune er tilnærmet alene om å 
praktisere?”. De vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om 
dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på 
kr. 9.459,-. Hellvik Byggservice AS viser så til § 7 i gebyrregulativet, der det fremkommer at 
dersom gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med saken, eller anses som åpenbart urimelig av andre grunner, kan
Miljøutvalget fastsette et passende gebyr.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ikke klagerett på slike gebyrfastsettelser, så skrivet tolkes som en søknad om redusert 
gebyr. Det er ingen frist for å søke om redusert gebyr, så søknaden tas opp til behandling.

Dersom den siste søknaden om ansvarsrett hadde vært levert inn sammen med de øvrige 
ansvarsrettene, ville det kun vært beregnet gebyr for en ekstra ansvarsrett; kr. 510,- per sak. 
Ettersom det måtte skrives en ny sak som grunnlag for vedtaket om endring av tillatelse, ble 
det beregnet gebyr for ”Trinnvis igangsettingstillatelse ut over en gang”, på kr. 2.636,- i tillegg 
til ansvarsretten for den siste søkeren. Dette er i henhold til etablert praksis i Eigersund 
kommune, seksjon byggesak, som går til selvkost. Hvor mange norske kommuner som har 
en lignende praksis, kjenner ikke byggesakssjefen til. 

Av hensyn til en rasjonell saksbehandling av byggesøknader, er det fordelaktig at alle 
søknadsdokumenter som krever vedtak blir innlevert samtidig, slik at man ikke behøver å 
skrive mer enn en sak / ett vedtak per tiltak. 

I brevet fra Hellvik Byggservice AS kreves det at kommunen henviser til forskrift / paragraf 
dersom det er påkrevd med en ny trinnvis igangsettingstillatelse som følge av at det søkes 
om ansvarsrett for ytterligere en virksomhet. Når kommunen godkjenner eller avviser en 
søknad om ansvarsrett fra en virksomhet, er dette et enkeltvedtak, jf forvaltingsloven § 2 
første ledd bokstav b. Når man fatter et enkeltvedtak, krever forvaltningsloven blant annet at:
- saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes (§ 17)
- vedtaket er skriftlig (§ 23)
- vedtaket er begrunnet (§ 24)
- begrunnelsen skal ha et beskrevet innhold (§ 25)
- vedtaket blir kommunisert ut til partene (§ 27)

Når en søknad om ansvarsrett er en del av en søknad om tillatelse til tiltak, er den tiden 
saksbehandler bruker på å skrive den delen av saken atskillig kortene enn i de tilfeller det må 
skrives en ny administrativ eller politisk sak før vedtak fattes. Så kan man diskutere om man 
skulle hatt enda en formulering i gebyrregulativet som het for eksempel: ”Søknad om endring 
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av tillatelse”. Det er ikke ønskelig med for mange gebyrkategorier. Konklusjonen fra 
byggesakssjefen er at når man søker på den måten som det ble gjort i denne saken, 
medfører det et ikke ubetydelig merarbeid for bygningsmyndigheten, og at det dermed er 
rimelig at dette koster mer enn når alle søknadene levers samtid.

Hellvik Byggservice AS krever også dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk
som samlet skal forsvare et gebyr på kr. 9.459,-. Byggesaksgebyret er basert på 
gjennomsnittsberegninger for tidsbruk på ulike typer søknader. Noen søknader er forholdsvis 
enkle og raske å behandle, mens andre tar lang tid. Dersom alle skulle betalt etter medgått 
tid, ville noen sluppet rimeligere enn det man gjør med de vedtatte satsene, mens andre ville 
fått høyere gebyr. Dersom alle som har saker som medfører mindre tidsbruk enn 
gjennomsnittet skulle fått redusert gebyr, mens de som har saker som medfører lenger 
tidsbruk enn gjennomsnittet skulle betalt fastsatt gebyr, måtte alle gebyrsatsene blitt hevet 
for at summen over året skulle bli den samme som med dagens system. Det føres ikke 
timelister for andre saker enn der det blir betalt etter medgått tid.  

Byggesakssjefen kan ikke se at ilagt gebyr er åpenbart urimelig, og anbefaler at søknaden 
om redusert gebyr ikke etterkommes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre at inntektene til Eigersund kommune blir tilsvarende redusert. 
Dette forhold er ikke vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 681.

Nytt saksbehandlingsgebyr fastsettes skjønnsmessig til kr.       ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206353 Tillatelse til tiltak -  oppføring av bolig og garasje gnr. 60 bnr. 681 Terneveien 7
247544 Søknad om endring av tillatelse gnr. 60 bnr. 681 - Terneveien

253657
Tillatelse til endring av tillatelse - endring av ansvarsretter - gnr. 60 bnr. 681 -
Terneveien

259026 Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 03.11.2011
Arkitektkontoret STAV 
AS

Referat forhåndskonferanse - Arkitektkontoret 
STAV - 3.11.2011

8 I 24.11.2011 Aud og Tor Idland
Kommentar til nabovarsel garasje gnr. 60 bnr.  
Terneveien 7

4 I 27.11.2011 Klepp Rør AS
Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig 
vann/avløpsanlegg - gnr. 60 bnr. 681, Ternevein 
7

3 I 29.11.2011 Arild Geir Garvik Klage på tiltak på gnr. 60 bnr. 681, Hellvik

5 I 30.11.2011 Arkitektkontoret Stav AS
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av 
bolig gnr. 60 bnr. 681 Terneveien 7

2 X 06.12.2011 Bilder besiktigelse 06.12.11

6 I 13.12.2011 Arild Geir Garvik
Vedlegg til klage på tiltak på gnr. 60 bnr. 681, 
Terneveien 7

7 U 21.12.2011 Arkitektkontoret Stav AS
Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn til 
oppføring av bolig gnr. 60 bnr. 681, Terneveien 7

9 I 22.12.2011 Arkitektkontoret Stav AS
Svar på nabomerknad gnr. 60 bnr. 681 -
Terneveien 7

10 U 28.12.2011
Arkitektkontoret STAV 
AS

Tillatelse til tiltak -  oppføring av bolig og garasje 
gnr. 60 bnr. 681 Terneveien 7

11 X 29.12.2011 Godkjente tegninger
12 X 29.12.2011 Godkjente ansvarsretter

17 I 03.01.2012 Arild Geir Garvik
Erklæring om klage - oppføring av bolig og 
garasje gnr. 60 bnr. 681, Terneveien 7

15 X 04.01.2012
Godkjente redigerte snitttegninger med 
kotehøyder gnr. 60 bnr. 681

18 U 04.01.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Oversendelse av klage på vedtak - Oppføring av 
bolig og garasje gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik 
Byggservice, Terneveien 7

16 I 04.01.2012 Arild Geir Garvik
Klage på vedtak og krav om oppsettende virkning 
gnr. 60 bnr. 681

14 I 04.01.2012 Arkitektkontoret Stav AS
Revidert snitt med kotehøyder for Terneveien 7 
gnr. 60 bnr. 681

20 I 26.01.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Svar vedr. klage på vedtak - Oppføring av bolig 
og garasje, gnr 60. bnr 681- Terneveien 7

22 I 20.02.2012 Arild Geir Garvik
Tilbaketrekking av klage på vedtak i sak 11/2247-
sak 528/11 oppføring av bolig og garasje 
Terneveien 7 Gnr.60 Bnr.681

23 U 22.02.2012 Arkitektkontoret Stav AS
Vedrørende tilbaketrekking av klage på vedtak 
gnr.60 bnr. 681- Terneveien 7

24 U 23.02.2012 Arkitektkontoret STAV Vedrørende tilbaketrekking av klage på tillatelse 
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AS til tiltak- oppføring av bolig gnr. 60 bnr. 681 -
Hellvik Byggservice, Terneveien 7

27 I 02.10.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Søknad om endring av tillatelse gnr. 60 bnr. 681 -
Terneveien

28 U 13.11.2012
Arkitektkontoret STAV 
AS

Tillatelse til endring av tillatelse - endring av 
ansvarsretter - gnr. 60 bnr. 681 - Terneveien

29 I 28.11.2012 Arkitektkontoret Stav AS
Søknad om ferdigattest gnr. 60 bnr. 681, 
Terneveien 7

30 U 17.12.2012 Arkitektkontoret Stav AS
Ferdigattest for enebolig og garasje, gnr. 60 bnr. 
681 -  Terneveien 7

31 I 18.12.2012 Hellvik Byggservice AS
Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 
- Hellvik Byggservice AS

Parter i saken:
            

N Arild Geir Garvik Øvre Vaulabakken 14 4330 ÅLGÅRD
SØK ARKITEKTKONTORET 

STAV AS
Øvre Banegate 28 4014 STAVANGER

N Aud og Tor Idland Terneveien 9 4375 HELLVIK
EIGERSUND 
KOMMUNE

Bøckmans gate 2 4370 EGERSUND

N Eigersund kommune postboks 580 4379 EGERSUND
N Hellvik Byggservice AS Trosavigveien 221 4375 HELLVIK
TIL HELLVIK 

BYGGSERVICE AS
Trosavikveien 221 4375 HELLVIK

N Larsen Roy Magnar og 
Ruth Karin

terneveien 3 4375 HELLVIK

PEISSELSKABET AS Henrik Ibsens gate 28 0255 OSLO
SIG HALVORSEN AS Bedriftsveien 14 4313 SANDNES
THORALF MYHRE AS Frøyerveien 3 4328 SANDNES
VASSHUS 
ENTREPRENØR AS

Maskinveien 2 4033 STAVANGER

N Waldemarsen Håkon og 
Magny Elise

Trosavigveien 136 4375 HELLVIK

N Waldemarsen John 
Willy

Teganeset 10 5264 GARNES
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Arkitektkontoret STAV AS
Øvre Banegate 28
2014 STAVANGER 

Vår ref.: 11/34038 / 11/2247 / GBR-60/681, FA-L42 Dato: 28.12.11

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak -  oppføring av bolig og garasje gnr. 60 bnr. 681 Terneveien 7

Saken gjelder:
Det er den 01.12.11 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder oppføring av enebolig og garasje med bod på eiendom gnr. 60 bnr. 681.
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader fra eier av gnr. 60 bnr. 680, Arild Geir 
Garvik og eier av gnr. 60 bnr. 684, Aud og Tor Idland.

Det er mottatt et tilleggsskriv fra Arild Geir Garvik her den 13.12.11. Skrivet er mottatt etter 
merknadsfristen for nabovarsel (2 uker etter mottatt varsel). I tråd med god forvaltningsskikk 
er merknaden tatt med i saksbehandlingen. Arild Geir Garvik vil uansett ha klagerett på en 
eventuell tillatelse. Skrivet er også oversendt ansvarlig søker på e-post for eventuell 
kommentar. 

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 18, 67, Marrbotn Hellvik, vedtatt av 
kommunestyret 13.09.04. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde -bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD 
Saksnummer Vedtaksdato
528/11 Byggesakssjefen delegert 27.12.11

Eier av gnr. 60 bnr. 680, Arild Geir Garvik skriver følgende i merknad datert 29.11.11:
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Eier av gnr. 60 bnr. 684, Aud og Tor Idland skriver følgende i merknad datert 24.11.11:

Ansvarlig søker har besvart nabomerknadene i skriv datert 21.12.11:
Svar på merknad fra Gnr.60 Bnr. 680, Arild Geir Garvik, mottatt 29.11.11 
Omsøkt tiltak er planlagt ut fra reguleringsbestemmelser “Bestemmelser til reguleringsplan 
for gnr. 60 bnr 18, 67. Boligområde på Hellvik. 
Viser til kommentar om høyder på garasje: 
Reguleringsplanen legger bestemmelser for atkomst og innkjørsel til tomten og legger 
dermed føringer for hvor høyt bygget og garasjen kan ligge i terrenget. Vi har planlagt tiltaket 
etter bestemmelser iht. Plan -og Bygningsloven om trinnfri atkomst. 
Dette gjør at vi ikke kan legge garasjen lavere enn den nå ligger da dette vil gjøre at vi får en 
stigning som ikke er iht. Plan -og bygningsloven. 
For og imøtekomme naboer i iht. til takutforming og høyder har vi senket garasjen 25cm i 
terrenget og senket takvinkelen fra 25 grader ned til 7 grader. Dette utgjør en senking av 
høydenpå 1,5 meter totalt. 
Viser til kommentar vedr. takutforming: 
Garasjen er tegnet med pulttak. Vi ringte og snakket med saksbehandler i kommunen 
(Christian Fagerland Johannesen) 24. Nov. 2011 ang. takutforming av garasje. 
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I reguleringsplanen står det ikke noe om utforming av tak på garasje. Saksbehandler mente 
at det ble lagt vekt på at garasjen var tilpasset boligen i utforming og arkitektonisk utrykk. 
Han mente at pulttak i denne sammenheng er en god løsning. Han hadde heller ikke noen 
innvendinger på at vi senket vinkelen fra 25 grader til 7 grader. 
Viser til kommentar om planlagt bygg er plassert en meter fra tomtegrense: 
På forhåndskonferansen holdt 03.11.11 ble garasjen og plassering iht. til tomtegrenser tatt 
opp. Vi ble her enige om å plassere garasjene ca. en meter fra tomtegrenser for å gi 
nødvendig tilgang ved vedlikehold. ( se vedlagt referat fra kommunen ) 
Dette gis det også rom for i pbl. §29-4, 3.ledd bokstav b. 
Viser til kommentar vedr. støttemurer: 
Garasjen er plassert slik at vi kan skape gode uterom for tomten. 
Det er en krevende tomt med et meget skrående terreng så støttemurer er ikke til å unngå. 
Vi har tilpasset bygget i terrenget på en slik måte at man trapper uteområdene i “etasjer” som 
følger bygget. Dette for å unngå at murene mot vei og nabotomt (gnr.60 bnr.680) 
ikke skal bli for dominerende. I reguleringplanen §3.2 står det at gjerdehøyder/murer ikke 
skal overstige 1 meter. Dette er overholdt. 
Verste scenario for tomten til Arild Geir Garvik ville vært et bygg og uteområde som lå på 
samme høyde som byggene bak. Da ville man fått enda høyere murer mot hans tomt. 
Vi føler at omsøkt tiltak har en god terrengtilpasning i forhold til innkjørsel, uteområder og vei.

Svar på merknad fra Gnr.60 Bnr. 684, Tor Idland og Aud Karin Idland, mottatt 01.12.11 
Omsøkt tiltak er planlagt ut fra reguleringsbestemmelser “Bestemmelser til reguleringsplan 
for gnr. 60 bnr 18, 67. Boligområde på Hellvik. 
Viser til kommentar om høyder på garasje: 
Reguleringsplanen legger bestemmelser for atkomst og innkjørsel til tomten og legger 
dermed føringer for hvor høyt bygget og garasjen kan ligge i terrenget. Vi har planlagt tiltaket 
etter bestemmelser iht. Plan -og Bygningsloven om trinnfri atkomst. 
Dette gjør at vi ikke kan legge garasjen lavere enn den nå ligger da dette vil gjøre at vi får en 
stigning som ikke er iht. Plan -og bygningsloven. 
For og imøtekomme naboer i iht. til takutforming og høyder har vi senket garasjen 25 cm i 
terrenget og senket takvinkelen fra 25 grader ned til 7 grader. Dette utgjør en senking av 
høyden på 1,5 meter totalt. 
Viser til ønske om å vurdere Sedum-tak: 
Vi har tatt dette til vurdering , Sedumtak krever en kraftig takkonstruksjon som vil medføre at 
garasjen vil få et ca. 0.50 m høyere tak en det som nå er planlagt. 
I dialog med nabo, og befaring på tomten, kom vi frem til at dette ikke var aktuelt, men at de 
andre tiltak vi har gjort vil forbedre utsikten deres betraktelig. 
Dette har blitt endret iht. til møter og diskusjoner med naboer. 

- Garasjen er flyttet ned fra kote +13.75 til +13.50 

- Takvinkelen er endret fra 25 grader til 7 grader 

Vi mener vi har imøtekommet naboer på en god måte og kommet frem til en løsning som er 
forsvarlig både i forhold til den arkitektoniske utforming, reguleringsbestemmelser og tomtens 
forutsetninger. 
Tiltaket er prosjektert uten dispensasjoner og forholder seg til gjeldene 
reguleringsbestemmelser og Plan – og Bygningsloven.
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Eier av gnr. 60 bnr. 680 Arild Geir Garvik har sendt et tilleggsskriv datert 13.12.11:

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.Side 157 av 543



Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 
Da det foreligger protest mot byggeplanene er det på tiltakshavers eget ansvar dersom 
byggearbeidene påbegynnes før en eventuell klage på vedtaket er behandlet av 
bygningsmyndigheten/fylkesmannen i Rogaland. 

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 topp grunnmur godkjennes på kote 13.75.
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. 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.

7. 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. 

8. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

9. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart fra rørlegger der stikkledningene tegnes inn slik de er lagt. Det skal også 
påføres utmål fra for eksempel hushjørner, samt dimensjon og type ledning. Dette for å 
kunne ajourholde kommunens VA-ledningskartverk.

10. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Arkitektkontoret Stav AS gis ansvarsrett for SØK/PRO av arkitektur i tiltaksklasse 1, i 
henhold til søknad datert 30.11.11.
- Thoralf Myhre AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF av pipe, ovn, membran og flisearbeid i 
tiltaksklasse 1 i henhold til søknad datert 22.11.11.
- Sig. Halvorsen AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF for stikkledninger, bunnledninger og 
innvendig sanitæranlegg i tiltaksklasse, i henhold til søknad datert 27.11.11.
- Vasshus entreprenør AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF av grunn og betongarbeider, 
støttemurer og tømrerarbeid i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 27.11.11.
- Eigersund kommune v/ Oppmålingskontoret gis ansvarsrett for PRO/ UTF av
oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking og beliggenhetskontroll i tiltaksklasse 1, i 
henhold til søknad datert 22.11.11.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for gnr. 60 bnr. 18, 67 Marrbotn, Hellvik.

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.Side 158 av 543
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

6936 1 6936 Hellvik Byggservice AS

Arealgebyr 5 210 1050 Hellvik Byggservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

510 5 2550 Hellvik Byggservice AS

Redusert gebyr ved 
bruk av Byggsøk

-500 1 -500 Hellvik Byggservice AS

SUM 10036 Hellvik Byggservice AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

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

10.000,- 1

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

10.000,- 1

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Arild Geir Garvik Øvre Vaulabakken 14 4330 ÅLGÅRD
Aud og Tor Idland Terneveien 9 4375 HELLVIK
Hellvik Byggservice AS Trosavikveien 221 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
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Søknad om endring av tillatelse

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 21567066 Utskriftstidsdato: 02.10.2012 Side 1 av 1

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer
527/11

Kommune
Eigersund

Gnr.
60

Bnr.
681

Adresse
Terneveien 5, 4375 HELLVIK

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Enebolig prosjektert iht. gjeldende reguleringsplan.

Beskrivelse av endring(er)

Endringer av ansvarsretter (ny ansvarsrett, skifte av ansvarsrett, avsluttet ansvarsrett)

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Annet J Søknad om ansvarsrett PEISSELSKABET
AS

elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)
Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato                         02.10.2012                         .
Signatur   Søknaden er elektronisk signert   .
               ARKITEKTKONTORET STAV AS
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Arkitektkontoret STAV AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Vår ref.: 12/29113 / 11/2247 / GBR-60/681, FA-L42 Dato: 13.11.2012

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til endring av tillatelse - endring av ansvarsrett - gnr. 60 bnr. 681 -
Terneveien

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
endring av ansvarsforhold i prosjekt godkjent som sak BMD 528/11 den 27.12.11.  Ansvar for 
PRO og UTF av pipe og vedovn i tiltaksklasse 1, overføres fra tidligere godkjente Thoralf Myhre 
AS til Peisselskabet AS.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
476/12 Byggesakssjefen delegert 13.11.2012

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Peisselskabet As gis ansvarsrett for PRO/ UTF av stålskorstein og vedovn i 
tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 04.10.12. 

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

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. 
Eventuelle klager sendes Eigersund kommune, pb. 580, 4379 EGERSUND. Vedlagt følger 
orientering om klageadgangen.
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Trinnvis 
igangsettingstillatels
e utover en gang

2636 1 2636 HELLVIK BYGGSERVICE AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517 HELLVIK BYGGSERVICE AS

SUM 3153 HELLVIK BYGGSERVICE AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
HELLVIK BYGGSERVICE AS Trosavikveien 221 4375 HELLVIK
PEISSELSKABET AS Henrik Ibsens gate 28 0255 OSLO
THORALF MYHRE AS Frøyerveien 3 4328 SANDNES
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________________________________________________________________ 

Fra:  Inge Andreassen 

Sendt: 18.12.2012 
Til:  Sentralbordet 
Kopi: Jarle Valle;Tina Tønnessen 
Emne: Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS 
________________________________________________________________ 

 Klage på behandlingsgebyr for Terneveien 2,5 og 7 - Hellvik.

Viser til mottatt faktura for endring av foretak på Terneveien 2,5 og 7 på Hellvik.

Da dette er 3 identiske saker oppgis bare 1 ref. nr. som gjelder Terneveien 2.

(Deres ref. 12/29182 / 11/2426/GBR-60/679, FA-L42)

Tillatelse ligger vedlagt.

Viser også til tidligere mail korrespondanse med Byggesakssjef Jarle Valle, sist 03.12.2012

hvor det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret.

Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens gebyr regulativ.

Vi har søkt om endring av ansvarsrett, og ikke trinnvis igangsettingstillatelse utover en gang.

Hellvik Byggservice AS kan heller ikke se at dette er påkrevd.  Det bes om at Eigersund kommunen 

henviser til forskrift/paragraf som sier at dette er påkrevd.

Dette må vel også være en praksis Eigersund Kommune er tilnærmet alene om å praktisere?

En vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om dokumentasjon på at 3 like saker 
krever et 

timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på K. 9.459,-

Henviser i så henseende til §7 i regulativet;

§ 7 Urimelige gebyr

Side 163 av 543



Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med 
saken 

eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende gebyr.

Deres tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Hellvik Byggservice AS

Inge Andreassen

Mob;  +47 906 49 865
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2013
Arkiv: :GBR-60/682, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2425
Journalpostløpenr.:
13/7177

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
090/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.
  

Sammendrag:
Inge Andreassen i Hellvik Byggservise AS har søkt om reduksjon i ilagt gebyr i forbindelse 
med at det ble søkt om ansvarsrett for ytterligere et foretak etter at søknaden om tillatelse til 
tiltaket var ferdigbehandlet. Søker viser til at det var 3 tilsvarende saker samtidig, samt at det 
ikke burde være behov for en ekstra igangsettingstillatelse, samt at gebyrene dermed ble 
urimelig høye. Byggesakssjefen anbefaler at søknaden avslås ettersom de ilagte gebyrene 
ikke anses som åpenbart urimelige. Oppdelte søknader medfører ekstra arbeid for seksjon 
byggesak.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 30.11.11 ble det sendt inn søknad om tillatelse til oppføring av en enebolig med garasje 
og frittstående bod på eiendommen gnr. 60, bnr. 682. Det ble søkt om ansvarsrett fra 5 
virksomheter som alle har sentral godkjenning.
Den 27.12.11 ble det fattet administrativt vedtak om å gi tillatelse til tiltak på denne 
eiendommen. Vedtaket inneholdt opplysninger om at 4 virksomheter som har sentral 
godkjenning fikk ansvarsrett. Det ble tatt gebyr for 5 ansvarsretter, men Eigersund kommune 
(oppmåling) er ikke nevnt i vedtaket. Også søknaden om ansvarsrett fra Eigersund kommune 
er imidlertid påført godkjenningsstempel og underskrift. Den 02.10.12 ble det søkt om 
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ferdigattest for tiltaket. Den 04.10.12 ble det søkt om endring av tillatelse, i form av 
ansvarsrett for enda et foretak. Dette gjaldt ansvarsrett for vedovn og pipe. Den 13.11.12 ble 
det fattet vedtak om tillatelse til endring – endring av ansvarsrett, ved at også det nye 
foretaket fikk ansvarsrett. I forbindelse med det nye vedtaket ble det skrevet en ny sak. Den 
13.11.12 ble det også gitt ferdigattest for tiltaket.

18.12.12 klagde Inge Andreassen på den delen av vedtaket av 14.11.12 som gjelder 
behandlingsgebyret. I klagen skriver Andreassen at klagen gjelder for Terneveien 2, 5 og 7. 
Andreassen skriver at dette gjelder 3 identiske saker. Han viser til tidligere korrespondanse 
med byggesakssjefen via e-post, der det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret. 
Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens 
gebyrregulativ. De har søkt om endring av ansvarsrett, ikke om trinnvis igangsettingstillatelse 
ut over 1 gang. De kan heller ikke se at det er påkrevd med ny igangsettingstillatelse. De ber 
om at kommunen viser til forskrift / paragraf som viser at dette er påkrevd. De skriver videre 
at: ”Dette må vel også være en praksis Eigersund kommune er tilnærmet alene om å 
praktisere?”. De vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om 
dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på 
kr. 9.459,-. Hellvik Byggservice AS viser så til § 7 i gebyrregulativet, der det fremkommer at 
dersom gebyret anses å være åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader 
kommunen har hatt med saken, eller anses som åpenbart urimelig av andre grunner, kan 
Miljøutvalget fastsette et passende gebyr.

Saksbehandlers vurderinger:
Det er ikke klagerett på slike gebyrfastsettelser, så skrivet tolkes som en søknad om redusert 
gebyr. Det er ingen frist for å søke om redusert gebyr, så søknaden tas opp til behandling.

Dersom den siste søknaden om ansvarsrett hadde vært levert inn sammen med de øvrige 
ansvarsrettene, ville det kun vært beregnet gebyr for en ekstra ansvarsrett; kr. 510,- per sak. 
Ettersom det måtte skrives en ny sak som grunnlag for vedtaket om endring av tillatelse, ble 
det beregnet gebyr for ”Trinnvis igangsettingstillatelse ut over en gang”, på kr. 2.636,- i tillegg 
til ansvarsretten for den siste søkeren. Dette er i henhold til etablert praksis i Eigersund 
kommune, seksjon byggesak, som går til selvkost. Hvor mange norske kommuner som har 
en lignende praksis, kjenner ikke byggesakssjefen til. 

Av hensyn til en rasjonell saksbehandling av byggesøknader, er det fordelaktig at alle 
søknadsdokumenter som krever vedtak blir innlevert samtidig, slik at man ikke behøver å 
skrive mer enn en sak / ett vedtak per tiltak. 

I brevet fra Hellvik Byggservice AS kreves det at kommunen henviser til forskrift / paragraf 
dersom det er påkrevd med en ny trinnvis igangsettingstillatelse som følge av at det søkes 
om ansvarsrett for ytterligere en virksomhet. Når kommunen godkjenner eller avviser en 
søknad om ansvarsrett fra en virksomhet, er dette et enkeltvedtak, jf forvaltingsloven § 2 
første ledd bokstav b. Når man fatter et enkeltvedtak, krever forvaltningsloven blant annet at:
- saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes (§ 17)
- vedtaket er skriftlig (§ 23)
- vedtaket er begrunnet (§ 24)
- begrunnelsen skal ha et beskrevet innhold (§ 25)
- vedtaket blir kommunisert ut til partene (§ 27)

Når en søknad om ansvarsrett er en del av en søknad om tillatelse til tiltak, er den tiden 
saksbehandler bruker på å skrive den delen av saken atskillig kortene enn i de tilfeller det må 
skrives en ny administrativ eller politisk sak før vedtak fattes. Så kan man diskutere om man 
skulle hatt enda en formulering i gebyrregulativet som het for eksempel: ”Søknad om endring 
av tillatelse”. Det er ikke ønskelig med for mange gebyrkategorier. Konklusjonen fra 
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byggesakssjefen er at når man søker på den måten som det ble gjort i denne saken, 
medfører det et ikke ubetydelig merarbeid for bygningsmyndigheten, og at det dermed er 
rimelig at dette koster mer enn når alle søknadene levers samtid.

Hellvik Byggservice AS krever også dokumentasjon på at 3 like saker krever et timeforbruk 
som samlet skal forsvare et gebyr på kr. 9.459,-. Byggesaksgebyret er basert på 
gjennomsnittsberegninger for tidsbruk på ulike typer søknader. Noen søknader er forholdsvis 
enkle og raske å behandle, mens andre tar lang tid. Dersom alle skulle betalt etter medgått 
tid, ville noen sluppet rimeligere enn det man gjør med de vedtatte satsene, mens andre ville 
fått høyere gebyr. Dersom alle som har saker som medfører mindre tidsbruk enn 
gjennomsnittet skulle fått redusert gebyr, mens de som har saker som medfører lenger 
tidsbruk enn gjennomsnittet skulle betalt fastsatt gebyr, måtte alle gebyrsatsene blitt hevet 
for at summen over året skulle bli den samme som med dagens system. Det føres ikke 
timelister for andre saker enn der det blir betalt etter medgått tid. 

Byggesakssjefen kan ikke se at ilagt gebyr er åpenbart urimelig, og anbefaler at søknaden 
om redusert gebyr ikke etterkommes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre at inntektene til Eigersund kommune blir tilsvarende redusert. 
Dette forhold er ikke vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Nytt saksbehandlingsgebyr fastsettes skjønnsmessig til kr.       ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
206191 Tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5
249258 Søknad om endringstillatelse bolig gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5
253682 Tillatelse til endring- endring av ansvarsretter- bolig gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5
259021 Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 03.11.2011
Arkitektkontoret STAV 
AS

Referat forhåndskonferanse - Arkitektkontoret 
STAV - 3.11.2011

2 I 29.11.2011 Arkitektkontoret Stav
Søknad om ansvarsrett vedr. byggesøknad, gnr. 
60 bnr. 682 - Terneveien 5, Hellvik

4 I 30.11.2011 Stav Arkitekter AS
Søknad om tillatelse i ett trinn til oppføring av 
bolig gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5

3 U 06.12.2011 Arkitektkontoret stav as
Det er ikke registrert noen søknad på gnr. 60 bnr. 
682 og/eller gnr. 60 bnr. 681

5 U 21.12.2011 Stav Arkitekter AS
Foreløpig svar - Søknad om tillatelse i ett trinn til 
oppføring av bolig gnr. 60 bnr. 682, - Terneveien 
5

6 U 27.12.2011 Stav Arkitekter AS
Tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje 
gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5

7 X 27.12.2011 Godkjente tegninger
8 X 27.12.2011 Godkjente ansvarsretter

11 X 04.01.2012
Godkjent redigert snitttegning med kotehøyder 
gnr. 60 bnr. 682

10 I 04.01.2012 Arkitektkontoret Stav
Redigert snitt med kotehøyder for Terneveien 5 
gnr. 60 bnr. 682

17 I 02.10.2012 Stav Arkitekter AS
Søknad om ferdigattest gnr. 60 bnr. 682 -
Terneveien 5

18 I 04.10.2012 Arkitektkontoret Stav as
Søknad om endringstillatelse bolig gnr. 60 bnr. 
682 - Terneveien 5

20 U 13.11.2012 Stav Arkitekter AS
Ferdigattest - Bolig gnr. 60 bnr. 682 -  Hellvik 
Byggservice, Terneveien 5

19 U 13.11.2012
ARKITEKTKONTORET 
STAV AS

Tillatelse til endring- endring av ansvarsretter-
bolig gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5

21 I 18.12.2012 Hellvik Byggservice AS
Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 
- Hellvik Byggservice AS

Parter i saken:
            

SØK Arkitektkontoret Stav Øvre Banegate 28 4017 STAVANGER
SØK ARKITEKTKONTORET 

STAV AS
Øvre Banegate 28 4014 STAVANGER

N Eigersund kommune postboks 580 4379 EGERSUND
EIGERSUND 
KOMMUNE

Bøckmans gate 2 4370 EGERSUND
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N Hellvik Byggservice AS Trosavigveien 221 4375 HELLVIK
TIL HELLVIK 

BYGGSERVICE AS
Trosavikveien 221 4375 HELLVIK

N Larsen Roy Magnar og 
Ruth Karin

terneveien 3 4375 HELLVIK

PEISSELSKABET AS Henrik Ibsens gate 28 0255 OSLO
SIG HALVORSEN AS Bedriftsveien 14 4313 SANDNES
THORALF MYHRE AS Frøyerveien 3 4328 SANDNES
VASSHUS 
ENTREPRENØR AS

Maskinveien 2 4033 STAVANGER

N Waldemarsen Håkon og 
Magny Elise

Trosavigveien 136 4375 HELLVIK

N Waldemarsen John 
Willy

Teganeset 10 5264 GARNES
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Stav Arkitekter AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Vår ref.: 11/33806 / 11/2425 / GBR-60/682, FA-L42 Dato: 27.12.11

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til tiltak - oppføring av bolig og garasje gnr. 60 bnr. 682 - Terneveien 5

Saken gjelder:
Det er den 01.12.11 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder oppføring av enebolig og garasje på eiendom gnr. 60 bnr. 682. Det søkes også 
om oppføring av frittliggende bod på ca. 5,5 m².  
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Det ble sendt ut et foreløpig svar den 21.12.11, vedrørende nabomerknad fra Tor og Aud 
Idland. Det viser seg i ettertid at nabomerknaden var rettet mot Terneveien 7 gnr. 60 bnr. 
682. Det foreligger derfor ikke nabomerknader til denne søknaden. 

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 18, 67, Marrbotn Hellvik, vedtatt av 
kommunestyret 13.09.04. Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde -bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD

Saksnummer Vedtaksdato
527/11 Byggesakssjefen delegert 23.12.11

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.
 Bygningene må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

tiltak for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven.
 Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av 

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 
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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 topp grunnmur godkjennes på kote 14.25.
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. De deler av garasjen som ligger nærmere nabogrensen enn 4 m må utføres med 

tilstrekkelig brannmotstand, minst REI-30.
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/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 
brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. Det skal vedlegges innmålte 
koordinatverdier for tiltakets plassering, jfr. SAK § 8-1.

10. Ved anmodning om midlertidig brukstillatelse / ferdigattest skal det innsendes 
situasjonskart fra rørlegger der stikkledningene tegnes inn slik de er lagt. Det skal også 
påføres utmål fra for eksempel hushjørner, samt dimensjon og type ledning. Dette for å 
kunne ajourholde kommunens VA-ledningskartverk.

11. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Arkitektkontoret Stav AS gis ansvarsrett for SØK/PRO av arkitektur i tiltaksklasse 1, i 
henhold til søknad datert 28.11.11.
- Thoralf Myhre AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF av pipe, ovn, membran og flisearbeid i 
tiltaksklasse 1 i henhold til søknad datert 22.11.11.
- Sig. Halvorsen AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF for stikkledninger, bunnledninger og 
innvendig sanitæranlegg i tiltaksklasse, i henhold til søknad datert 27.11.11.
- Vasshus entreprenør AS gis ansvarsrett for PRO/ UTF av grunn og betongarbeider, 
støttemurer og tømrerarbeid i tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 28.11.11. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for gnr. 60 bnr. 18, 67 Marrbotn, Hellvik.

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1  - Ren 
enebolig

6936 1 6936 Hellvik Byggservice AS
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Arealgebyr for enkle 
tiltak

5 141 705 Hellvik Byggservice AS

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

510 5 2550 Hellvik Byggservice AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

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

10.000,- 1

Tilknytning - bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

10.000,- 1

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 4375 HELLVIK
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Søknad om endring av tillatelse

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 21714472 Utskriftstidsdato: 04.10.2012 Side 1 av 1

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer
528/11

Kommune
Eigersund

Gnr.
60

Bnr.
682

Adresse
Terneveien 7, 4370 EGERSUND

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Det søkes om endret ansvarsrett for pipe og vedovn.

Beskrivelse av endring(er)

Endringer av ansvarsretter (ny ansvarsrett, skifte av ansvarsrett, avsluttet ansvarsrett)

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Annet J Søknad om ansvarsrett PEISSELSKABET
AS

elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)
Ansvarlig søker

Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på
en kopi av søknaden kan dokumenteres.

Dato                         04.10.2012                         .
Signatur   Søknaden er elektronisk signert   .
               ARKITEKTKONTORET STAV AS
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

ARKITEKTKONTORET STAV AS
Øvre Banegate 28
4014 STAVANGER

Vår ref.: 12/29132 / 11/2425 / GBR-60/682, FA-L42 Dato: 13.11.2012

Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18  

E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Tillatelse til endring- endring av ansvarsretter- bolig gnr. 60 bnr. 682 -
Terneveien 5

Saken gjelder:
Det er den 05.10.12, søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. 
Søknaden gjelder endring av ansvarsforhold i prosjekt godkjent som sak BMD 527/11 den 
27.12.11.  Ansvar for PRO og UTF av pipe og vedovn i tiltaksklasse 1, overføres fra tidligere 
godkjente Thoralf Myhre AS til Peisselskabet AS.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
477/12 Byggesakssjefen delegert 13.11.2012

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:

- Peisselskabet As gis ansvarsrett for PRO/ UTF av stålskorstein og vedovn i 
tiltaksklasse 1, i henhold til søknad datert 04.10.12

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

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

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Trinnvis 
igangsettingstillatels
e utover en gang

2636 1 2636
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Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

517 1 517 HELLVIK BYGGSERVICE AS

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Hellvik Byggservice AS Trosavigveien 221 4375 HELLVIK
PEISSELSKABET AS Henrik Ibsens gate 28 0255 OSLO
THORALF MYHRE AS Frøyerveien 3 4328 SANDNES
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________________________________________________________________ 

Fra:  Inge Andreassen 

Sendt: 18.12.2012 
Til:  Sentralbordet 
Kopi: Jarle Valle;Tina Tønnessen 
Emne: Klage på behandlingsgebyr Terneveien 2, 5 og 7 - Hellvik Byggservice AS 
________________________________________________________________ 

 Klage på behandlingsgebyr for Terneveien 2,5 og 7 - Hellvik.

Viser til mottatt faktura for endring av foretak på Terneveien 2,5 og 7 på Hellvik.

Da dette er 3 identiske saker oppgis bare 1 ref. nr. som gjelder Terneveien 2.

(Deres ref. 12/29182 / 11/2426/GBR-60/679, FA-L42)

Tillatelse ligger vedlagt.

Viser også til tidligere mail korrespondanse med Byggesakssjef Jarle Valle, sist 03.12.2012

hvor det er blitt stilt spørsmål ved størrelsen på gebyret.

Hellvik Byggservice AS kan ikke se at gebyret er riktig i henhold til kommunens gebyr regulativ.

Vi har søkt om endring av ansvarsrett, og ikke trinnvis igangsettingstillatelse utover en gang.

Hellvik Byggservice AS kan heller ikke se at dette er påkrevd.  Det bes om at Eigersund kommunen 

henviser til forskrift/paragraf som sier at dette er påkrevd.

Dette må vel også være en praksis Eigersund Kommune er tilnærmet alene om å praktisere?

En vil, dersom kommunen mot formodning opprettholder kravet, be om dokumentasjon på at 3 like saker 
krever et 

timeforbruk som samlet skal forsvare et gebyr på K. 9.459,-

Henviser i så henseende til §7 i regulativet;

§ 7 Urimelige gebyr
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Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med 
saken 

eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende gebyr.

Deres tilbakemelding imøteses.

Med vennlig hilsen

Hellvik Byggservice AS

Inge Andreassen

Mob;  +47 906 49 865
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :GBR-60/751, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/6
Journalpostløpenr.:
13/5519

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
091/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42. 2.gangsbehandling
  

Sammendrag:
Paula Lovise og Erik Håland søker den 29.06.12 om dispensasjon for oppføring av bod og 
uteplass på eiendom gnr. 60 bnr. 751. Den planlagte boden og uteplassen ligger i et område 
som er regulert både til ”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområde – friluftsområde 
land”. Planenes byggegrenser viser at det aktuelle området ikke er påtenkt nye bygg. 

Tiltakshavers fritidsbolig som er beliggende på naboeiendommen gnr. 60 bnr. 662, har i dag 
et BYA på ca. 70m2. Boden og uteplassens bebygde areal er på 59m2, med et bruksareal 
på ca. 55m2. Fritidsbebyggelsens BYA vil dermed komme på 129m2. Arealet vil dermed 
vesentlig overstige det som er bestemt i reguleringsplanen om at hver fritidsbolig kan ha ett 
BYA på 60m2 inkl. boder m.m. Den omsøkte boden og uteplassen reguleres av plan vedtatt 
av kommunestyret 08.06.09, mens fritidsbebyggelsen reguleres av plan vedtatt av 
kommunestyret 17.10.01.
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger nabomerknader. 

Planteknisk utvalg anbefalte i møte den 20.11.12 dispensasjon. Tiltaket har vært på høring 
og det foreligger merknad fra Fylkesmannen i Rogaland. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å 
kunne gi dispensasjon.

Den aktuelle eiendommen som ønskes bebygd er regulert til Byggeområde –
fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan bygges en fritidsbolig på denne, men 
passer godt til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en 
hensiktsmessig utnytting av eiendommen i samsvar med formålet ”Byggeområde –
fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass vil dermed 
ikke føre til at hensynene bak planen om tillatt utnyttelsesgrad blir ”vesentlig 
tilsidesatt”.
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Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan 
brukes som en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det 
tillegges også særlig vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte 
eiendommen. I tillegg legges det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod 
og takoverbygg/uteplass.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 
36 m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Eventuell tidligere politisk behandling:

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo::

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 
36 m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.”

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

PTU-181/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 
36 m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Merknad fra Fylkesmannen i Rogaland i skriv til Eigersund kommune datert 11.12.12:

Fylkesmannen frarår at det blir gitt dispensasjon på grunn av manglende begrunnelse.

Bakgrunn:
Vi viser til kommunen sitt brev av 28.11.2012. Den aktuelle fritidsboligen inngår i 
Reguleringsplan for fritidsboliger m.m. for 60/36 m.fl. Vassvik og Reguleringsplan for del av 
60/36 Vassvik. Arealformål er ”Byggeområder-fritidsbebyggelse”. Iflg. reguleringsplanen skal 
hver hytte ha maks 70 m2 bebygd areal inkl. boder.

Det er søkt om å bygge bod og mer overbygd uteplass enn hva reguleringsplanen tillater. 
Nabo Tom Vassvik som eier 60/36, 743 og 745 har blant annet pekt på at dersom søker får 
dispensasjon, må også de andre hyttene på feltet få tilsvarende. Rådmannen har gått imot å 
gi dispensasjon på grunn av at arealstørrelsene er vurdert i reguleringsplanprosessen og at 
en økning vil svekke hensynene som skal ivaretas av reguleringsplanen. En dispensasjon vil 
svekke planen og gi uønsket presedens i forhold til de øvrige hyttene. Det vises til at det er 
nødvendig med endring av reguleringsplanen for å utvide byggearealgrensen.

Planutvalget har vedtatt å gå inn for dispensasjon. Det vises til nabomerknad fra Tom 
Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser. Utvalget finner etter 
en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Vurdering:
Fylkesmannen konstaterer at søker ønsker en større fritidsbolig enn reguleringsplanen 
tillater, og at dette ønsket trolig deles av flere naboer. Vi slutter oss til rådmannens konkrete 
vurdering av argumentene i saken og konklusjonen om at reguleringsplanen eventuelt må 
endres.

Planutvalget sier det er foretatt en konkret vurdering, men så vidt vi kan se er intet 
konkretisert, heller ikke fordelene med eventuelt å gi dispensasjon. Dette er ikke i samsvar 
med pbl. § 19-2 sitt krav til begrunnelse. En slik dispensasjon setter reguleringsplanens 
bestemmelser om størrelses helt til side. 

Fylkesmannen vil på dette grunnlaget frarå at det blir gitt dispensasjon. Den omsøkte 
utvidelsen av søkers og eventuelt andres fritidsboliger krever reguleringsplan.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. Gnr. 60 bnr. 36 m.fl. Vassvik, 
vedtatt av kommunestyret 08.06.09. Eiendommen er i planen vist med formål 
”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområder – friluftsområde land”. Videre gjelder 
reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01. 
Eiendommen er i planen vist med formål ”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. 

Planen vedtatt av kommunestyret 08.06.09:

§ 1 Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området.
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§ 2 Byggeområder
2.1 Fritidsboliger
På byggeområdene og innenfor de viste byggegrensene kan det oppføres en fritidsbolig på 
hver tomt. 
Bygningsmyndighetene skal ved behandling av saksbehandlingen av tiltak se til at 
bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.m. skal være i 
samsvar med stedlig byggeskikk.

2.3 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha et bebygd areal på inntil 60m2 BYA, inkl. boder m.m., men ekskl. 
parkeringsplasser. 

§ 5 Spesialområder
5.1 Friluftsområde land
Det er ikke tillatt å drive virksomheter eller oppføre bygninger eller anlegg som er til hinder 
for områdets bruk som friluftsområde. 

Planen vedtatt av kommunestyret 17.10.01:

§ Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området. 

§ 3 Byggeområder
3.1 Fritidsbebyggelse område A og B
På byggeområdene og innenfor viste byggegrenser kan oppføres fritidsbebyggelse A, B som 
i prinsippet skal plasseres som vist på planen. 
3.2 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder.

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

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

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

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

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

Søker har i skriv datert 29.06.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Vi har kjøpt hytte på gnr. 60 bnr. 662 og har stor glede av denne og bruker hytten mer eller 
mindre hver helg. Er selvstendig næringsdrivende og det er en fantastisk plass for 
avslapping. 

Vi ønsker mer uteplass, spesielt overbygd, da dette vil skjerme for vær og vind. Kjøpte 
naboeiendommen med tanke på denne uteplassen da det fremgår av reguleringsplanen at 
”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder”. Dette innebærer at jeg ikke har 
plass til ønsket uteplass på vår eksist. eiendom.

Tenker og at dette kan være en god felles samlingsplass for hyttenaboer/velforeningen da 
alle eiendommene har lite uteplass.

Tom Vassvik, gnr. 60 bnr. 36, 743 og 745, har i skriv datert 03.07.12 kommet med 
følgende merknader:

Jeg har noen kommentarer til det omsøkte tiltaket.

1. Jeg er eier av gnr. 60 bnr. 36, Gnr. 60/743. Gnr. 60/745.
2. Jeg mener gnr. 60.746, gnr. 60/747. Gnr. 60/748 og gnr. 60/749 også må få 

nabovarsel da de er naboer/gjenboere. 
3. Ut ifra gjeldende kartutsnitt kan en ikke se hva som skal bygges savner tegninger av 

tiltaket.
4. Forutsetningen for fradelingen av denne tomta fra Egersund kommune var at denne 

tomta skulle sammenføyes med gnr. 60/662
5. Jeg som utbygger av tilgrensende reguleringsplan viser til at vi har strengere 

bestemmelser på bya enn det som du refererer til, vi har maks tillatt bya på 60 m2 
inklusiv boder. Denne søknaden om å få godkjent en utvendig bod utover maks bya 
må ses i en større sammenheng og vist denne søknaden godkjennes så må dette 
skape likebehandling for oss i den andre reguleringsplanen som er tilgrensende 
naboer.

6. Jeg ser det er behov for ei utvendig bod på hyttene, og har som sagt ingen ting imot 
at naboen får bygge utvendig bod bare alle blir behandlet likt. Og vist denne 
eiendommen får tillatelse til å bygge utvendig bod utover maks bya så må Egersund 
kommune tillate at alle hyttene i den tilstøtende reguleringsplanen også kan bygge 
like store boder/uteplasser som det tillates i denne søknaden, uten at det må søkes 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Søker har i skriv datert 19.07.12 besvart merknadene med følgende:

Svar på naboklage fra Tom Vassvik:
PKT 2. Når det gjelder utsending av nabovarsel har jeg fått opplyst av kommune hvem som 
skal ha nabovarsel.
PKT 3. Dette brevet + tegninger er sendt til Vassvik (sendte tegninger og kart ved tidl 
utsendte rek nabovarsel d. 30.11.11
PKT 4. Håland vil sammenføye når tillatelse for tiltaket blir gitt
PKT 5. Håland vil tilgodese hyttenaboene med at dette skal kunne brukes som felles 
samlingsplass (§ 3.2 i reguleringsplanen – ”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal 
inkl.boder).
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Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen var i utgangspunktet negativ til omsøkt dispensasjon og begrunnet dette i 
saksfremlegget til sak PTU-118/12, men gjentar ikke alt dette nå. Rådmannen stiller seg bak 
vedtak fattet av Planteknisk i møte den 20.11.12 i sak PTU-181/12.

Vedrørende Fylkesmannens merknader, kan nevnes at den aktuelle eiendommen som 
ønskes bebygd er regulert til Byggeområde – fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan 
bygges en fritidsbolig på denne, men passer godt til oppføring av bod og 
takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en hensiktsmessig utnytting av eiendommen i 
samsvar med formålet ”Byggeområde - fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og 
takoverbygg/uteplass vil dermed ikke føre til at hensynene bak planen om tillatt 
utnyttelsesgrad blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan brukes som 
en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det tillegges også særlig 
vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte eiendommen. I tillegg legges 
det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod og takoverbygg/uteplass.

Konklusjon:

Etter en nøye vurdering av søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om dispensasjon for 
oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, nabomerknad fra Tom 
Vassvik, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser og merknad fra Fylkesmannen i Rogaland, kan en gi dispensasjon etter pbl. § 
19-2. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå 
søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

206736
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 751 -

240134 Situasjonskart
206739 Fasadetegninger
206740 Plantegninger
272374 Reviderte tegninger av bod og uteplass.pdf

240130
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 
751

240133 Merknad til nabovarsel - Tom Vassvik
240132 Svar på naboklage - A/S Plan-kon
272372 Bilde av nåværende situasjon.pdf
272373 Bilde av fremtidig situasjon.pdf
249291 reguleringsplan 2001.pdf
249292 reguleringsbestemmelser plan 2001.pdf
249293 reguleringsplan 2009.pdf
249290 reguleringsbestemmelser plan 2009.pdf

248111
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 
751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

255873
Oversendelse av vedtak i Planteknisk utvalg - bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

259337
Uttalelse til søknad ang. dispensasjon for bod og takoverbygg uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751 - Paula Lovise og Erik Håland

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.12.2011
Paula Lovise og Erik 
Håland

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

2 U 06.02.2012
Paula Lovise og Erik 
Håland

Foreløpig svarbrev - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, 
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fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

3 I 29.06.2012 A/S PLAn-KON
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og 
uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751

4 I 03.07.2012 Tom Vassvik
Merknader til nabovarsel gnr. 60 bnr. 751 - kopi 
av brev til A/S Plan-kon

6 U 12.11.2012

Tom Vassvik; 
Paula Lovise og Erik 
Håland; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

7 U 28.11.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak i Planteknisk utvalg -
bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751-
Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

8 X 28.11.2012 Reviderte tegninger bod
10 X 28.11.2012 Nytt fotografi med endret farge på bodens fasade
9 X 28.11.2012 Fotografi av nåværende situasjon uten bod

11 I 11.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad ang. dispensasjon for bod og 
takoverbygg uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 
- Paula Lovise og Erik Håland

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Paula Lovise og Erik 
Håland

Klokkarvegen 12 4360 VARHAUG

Tom Vassvik Vassvikveien 73 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.10.2012
Arkiv: :GBR-60/751, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/6
Journalpostløpenr.:
12/25914

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 06
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
181/12 Planteknisk utvalg 20.11.2012

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

Sammendrag:
Paula Lovise og Erik Håland søker den 29.06.12 om dispensasjon for oppføring av bod og 
uteplass på eiendom gnr. 60 bnr. 751. Den planlagte boden og uteplassen ligger i et område 
som er regulert både til ”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområde – friluftsområde 
land”. Planenes byggegrenser viser at det aktuelle området ikke er påtenkt nye bygg. 

Tiltakshavers fritidsbolig som er beliggende på naboeiendommen gnr. 60 bnr. 662, har i dag 
et BYA på ca. 70m2. Boden og uteplassens bebygde areal er på 59m2, med et bruksareal 
på ca. 55m2. Fritidsbebyggelsens BYA vil dermed komme på 129m2. Arealet vil dermed 
vesentlig overstige det som er bestemt i reguleringsplanen om at hver fritidsbolig kan ett BYA 
på 60m2 inkl. boder m.m. Den omsøkte boden og uteplassen reguleres av plan vedtatt av 
kommunestyret 08.06.09, mens fritidsbebyggelsen reguleres av plan vedtatt av 
kommunestyret 17.10.01.
Naboer er varslet om dispensasjon og det foreligger nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om dispensasjon 
for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, nabomerknad fra Tom 
Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.
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20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo::

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.”

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

PTU-181/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. Gnr. 60 bnr. 36 m.fl. Vassvik, 
vedtatt av kommunestyret 08.06.09. Eiendommen er i planen vist med formål 
”Byggeområder – fritidsboliger” og ”Spesialområder – friluftsområde land”. Videre gjelder 
reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, vedtatt av kommunestyret 17.10.01. 
Eiendommen er i planen vist med formål ”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. 
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Planen vedtatt av kommunestyret 08.06.09:

§ 1 Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området.

§ 2 Byggeområder
2.1 Fritidsboliger
På byggeområdene og innenfor de viste byggegrensene kan det oppføres en fritidsbolig på 
hver tomt. 
Bygningsmyndighetene skal ved behandling av saksbehandlingen av tiltak se til at 
bebyggelsen får en god form og materialbehandling.
Bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.m. skal være i 
samsvar med stedlig byggeskikk.

2.3 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha et bebygd areal på inntil 60m2 BYA, inkl. boder m.m., men ekskl. 
parkeringsplasser. 

§ 5 Spesialområder
5.1 Friluftsområde land
Det er ikke tillatt å drive virksomheter eller oppføre bygninger eller anlegg som er til hinder 
for områdets bruk som friluftsområde. 

Planen vedtatt av kommunestyret 17.10.01:

§ Formål
1.1 Formål
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger i området. 

§ 3 Byggeområder
3.1 Fritidsbebyggelse område A og B
På byggeområdene og innenfor viste byggegrenser kan oppføres fritidsbebyggelse A, B som 
i prinsippet skal plasseres som vist på planen. 
3.2 Størrelse og høyde
Hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder.

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

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

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

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

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

Søker har i skriv datert 29.06.12 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:

Vi har kjøpt hytte på gnr. 60 bnr. 662 og har stor glede av denne og bruker hytten mer eller 
mindre hver helg. Er selvstendig næringsdrivende og det er en fantastisk plass for 
avslapping. 

Vi ønsker mer uteplass, spesielt overbygd, da dette vil skjerme for vær og vind. Kjøpte 
naboeiendommen med tanke på denne uteplassen da det fremgår av reguleringsplanen at 
”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal inkl. boder”. Dette innebærer at jeg ikke har 
plass til ønsket uteplass på vår eksist. eiendom.

Tenker og at dette kan være en god felles samlingsplass for hyttenaboer/velforeningen da 
alle eiendommene har lite uteplass.

Tom Vassvik, gnr. 60 bnr. 36, 743 og 745, har i skriv datert 03.07.12 kommet med 
følgende merknader:

Jeg har noen kommentarer til det omsøkte tiltaket.

1. Jeg er eier av gnr. 60 bnr. 36, Gnr. 60/743. Gnr. 60/745.
2. Jeg mener gnr. 60.746, gnr. 60/747. Gnr. 60/748 og gnr. 60/749 også må få 

nabovarsel da de er naboer/gjenboere. 
3. Ut ifra gjeldende kartutsnitt kan en ikke se hva som skal bygges savner tegninger av 

tiltaket.
4. Forutsetningen for fradelingen av denne tomta fra Egersund kommune var at denne 

tomta skulle sammenføyes med gnr. 60/662
5. Jeg som utbygger av tilgrensende reguleringsplan viser til at vi har strengere 

bestemmelser på bya enn det som du refererer til, vi har maks tillatt bya på 60 m2 
inklusiv boder. Denne søknaden om å få godkjent en utvendig bod utover maks bya 
må ses i en større sammenheng og vist denne søknaden godkjennes så må dette 
skape likebehandling for oss i den andre reguleringsplanen som er tilgrensende 
naboer.

6. Jeg ser det er behov for ei utvendig bod på hyttene, og har som sagt ingen ting imot 
at naboen får bygge utvendig bod bare alle blir behandlet likt. Og vist denne 
eiendommen får tillatelse til å bygge utvendig bod utover maks bya så må Egersund 
kommune tillate at alle hyttene i den tilstøtende reguleringsplanen også kan bygge 
like store boder/uteplasser som det tillates i denne søknaden, uten at det må søkes 
om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Søker har i skriv datert 19.07.12 besvart merknadene med følgende:

Svar på naboklage fra Tom Vassvik:
PKT 2. Når det gjelder utsending av nabovarsel har jeg fått opplyst av kommune hvem som 
skal ha nabovarsel.
PKT 3. Dette brevet + tegninger er sendt til Vassvik (sendte tegninger og kart ved tidl 
utsendte rek nabovarsel d. 30.11.11
PKT 4. Håland vil sammenføye når tillatelse for tiltaket blir gitt
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PKT 5. Håland vil tilgodese hyttenaboene med at dette skal kunne brukes som felles 
samlingsplass (§ 3.2 i reguleringsplanen – ”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd areal 
inkl.boder).

Saksbehandlers vurderinger:

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
med tiltaket. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp. nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl – Plan- og bygningsrett 2.utgave del 2, s. 199.

En må for å vite hvilke hensyn som bærer den bestemmelse det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i en tolking av den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og 
bygningslovens § 1.

Søker har begrunnet dispensasjonen med den store gleden en har av fritidsboligen samt et 
ønske om å få mer uteplass, spesielt overbygd siden dette vil skjerme for vær og vind.

Dette er relevante hensyn og fordeler i en dispensasjonssak. En viser til at det etter lovens § 
1-1 er et formål at loven blant annet skal fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte”. Da uteplassen er ment å kunne være en felles samlingsplass for 
fritidsbolignaboer/velforeningen, vil en dispensasjon også være til fordel for andre enn 
tiltakshavers isolerte interesse i saken. Det finnes at plasseringen av uteplassen og boden 
ikke vil ”vesentlig tilsidesette” formålet om bruk av friluftsområder, da friluftsområdene er 
betydelige i forhold til det areal oppføring av boden og uteplassen da. Dette er også forhold 
som kan peke i retning av å gi dispensasjon.

På den annen side er søknaden begrunnet med at en kjøpte naboeiendommen med tanke 
på uteplassen, da det fremgår av reguleringsplanen at ”hver hytte kan ha inntil 70m2 bebygd 
areal inkl. boder”. 

En naturlig forståelse av plan- og bygningslovens brede formålangivelse tilsier at en ikke kan 
ta hensyn til økonomiske hensyn for tiltakshaver. Dette vil kunne innebære at en ”kjøper seg 
dispensasjoner” og undergraver hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra. Det 
fremgår videre av lovens forarbeider – Ot.prp.nr.32 (2007-08) s. 242 og Plan- og 
bygningsrett s. 211 - at en utenom hensyn til fysiske forhold knyttet til tiltakshavers person, 
ikke kan vektlegge spesielle forhold knyttet til tiltakshaver. Med henvisning til § 19-2 (3) kan 
det legges vekt på slike forhold, men dette gjelder som nevnt ikke økonomiske forhold hos 
tiltakshaver. Tiltakshaver må bære risikoen for sin forståelse av de aktuelle 
reguleringsplaner. 

Videre, er det bærende hensyn bak reguleringsplanene, demokratihensyn. Bestemmelsene 
er kommet til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
bestemmelser og planer. Bestemmelsene har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er nøye vurdert. Ett hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter”.

Demokratihensynet står særlig sterkt når det gjelder planbestemmelser, da 
planbestemmelser er mer konkret vurdert enn de mer generelle bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven, se Plan- og bygningsrett s. 205. Dersom planen er relativt ny, vil dette være 
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et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da med at problemstillingen om 
dispensasjon er vurdert av politikerne og at hensynet til planens legitimitet tilsier at den ikke 
tilsidesettes. 

Gis det dispensasjon i for stor grad, kan dette undergrave demokratihensynene. Formålet 
bak bestemmelsen kan dermed være ”vesentlig tilsidesatt”. Det er nylig uttalt hos 
Sivilombudsmannen i sak 2011/87 at ”Kommunens dispensasjonspraksis undergravde 
reguleringsplanen. Dersom en kommune ikke lenger ønsker å følge planens bestemmelser, 
skal dette skje gjennom reguleringsendring og ikke gjennom en rekke dispensasjoner”. 
Saken som er henvist vil også ha gyldighet for tilfeller der det bare gis en dispensasjon fra 
plan. Det avgjørende er om hensynene bak bestemmelsen blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Den aktuelle boden og uteplassen fremgår ikke av byggegrensene i planen, noe som tilsier 
at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre vil 
fritidsboligen få en tilhørende arealgrad som vesentlig overstiger det som er vedtatt i planen 
om at fritidsboligen maksimalt kan ha et bebygd areal på 60m2. Dette peker sterkt i retning 
av en ved å gi dispensasjon ”vesentlig tilsidesetter” hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra. 

En dispensasjon i dette tilfellet ville også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre fritidsboligtomter med grunnlag i likhetsprinsippet kan kreve større grad av utnytting for 
sin tomt og utenfor de angitte byggegrensene i planen.

Dersom det har kommet merknader fra naboer, vil dette kunne være en indikasjon på at en 
heller bør gå veien om en reguleringsendring fremfor å gi dispensasjon, se Plan- og 
bygningsrett s. 207. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert av det folkevalgte kommunestyret. I tillegg er det lagt særlig vekt 
på at bestemmelsene i reguleringsplanen er relativt nye og de følger en dispensasjon kan ha 
for de andre fritidsboligene i planen. Det er også vektlagt at det har kommet nabomerknader. 

Konklusjon:

Det kan ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra Paula Lovise 
og Erik Håland om dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må 
ses i en større sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg avslår søknaden om dispensasjon.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og bygningsloven 
§§ 12-4 og 19-2.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

206736
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 
bnr. 751 -

206739 Fasadetegninger
206740 Plantegninger

240130
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 
751

240132 Svar på naboklage - A/S Plan-kon
240133 Merknad til nabovarsel - Tom Vassvik
240134 Situasjonskart
249289 foto av ny bod uteplass.pdf
249290 reguleringsbestemmelser plan 2009.pdf
249291 reguleringsplan 2001.pdf
249292 reguleringsbestemmelser plan 2001.pdf
249293 reguleringsplan 2009.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.12.2011
Paula Lovise og Erik 
Håland

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

2 U 06.02.2012
Paula Lovise og Erik 
Håland

Foreløpig svarbrev - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, oppføring av bod og uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751 -

3 I 29.06.2012 A/S PLAn-KON
Søknad om dispensasjon til oppføring av bod og 
uteplass, fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751

4 I 03.07.2012 Tom Vassvik
Merknader til nabovarsel gnr. 60 bnr. 751 - kopi 
av brev til A/S Plan-kon
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Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Paula Lovise og Erik 
Håland

Klokkarvegen 12 4360 VARHAUG

Tom Vassvik Vassvikveien 73 4375 HELLVIK
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130
4001 STAVANGER

Vår ref.: 12/30437 / GBR-60/751, FA-L42 Dato: 28.11.2012

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref. / dato:  / 

Oversendelse av vedtak i Planteknisk utvalg - bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 
60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

Planteknisk utvalg behandlet i møte den 20.11.12 sak PTU-181/12 søknad om dispensasjon 
for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751. Det vises til Planteknisk 
utvalgs vedtak. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om dispensasjon 
for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, nabomerknad fra Tom 
Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo::

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.”

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

PTU-181/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Byggesakssjefens merknader:
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland Fylkeskommune.

Etter møtet i Planteknisk utvalg sendte tiltakshaver inn fotografier som viser at fasaden på 
boden skal være brun, som på eksisterende fritidsbolig. Det ble også sendt inn nye tegninger 
og fotografier som viser at begge møner blir lagt skrått. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg: 
Saksfremlegg
Nye tegninger og fotografier

Kopi til:
Paula Lovise og Erik Håland Klokkarvegen 12 4360 VARHAUG
Tom Vassvik Vassvikveien 73 4375 HELLVIK
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59
4001 STAVANGER

Vår ref.: 12/30437 / GBR-60/751, FA-L42 Dato: 28.11.2012

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref. / dato:  / 

Oversendelse av vedtak i Planteknisk utvalg - bod og uteplass, fritidsbolig gnr. 
60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

Planteknisk utvalg behandlet i møte den 20.11.12 sak PTU-181/12 søknad om dispensasjon 
for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751. Det vises til Planteknisk 
utvalgs vedtak. 

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om dispensasjon 
for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, nabomerknad fra Tom 
Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser for området, og finner 
etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo::

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.”

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

PTU-181/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Byggesakssjefens merknader:
Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland 
og Rogaland Fylkeskommune.

Etter møtet i Planteknisk utvalg sendte tiltakshaver inn fotografier som viser at fasaden på 
boden skal være brun, som på eksisterende fritidsbolig. Det ble også sendt inn nye tegninger 
og fotografier som viser at begge møner blir lagt skrått. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Vedlegg: 
Saksfremlegg
Nye tegninger og fotografier

Kopi til:
Paula Lovise og Erik Håland Klokkarvegen 12 4360 VARHAUG
Tom Vassvik Vassvikveien 73 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2013
Arkiv: :GBR-42/2, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2529
Journalpostløpenr.:
13/8151

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
092/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil 
Omdal - Øygrei
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 02.12.11 søkt om dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell på 
ca. 1300 m² fra gnr. 42 bnr. 2 til gnr. 42 bnr. 11. Parsellen skal brukes til fritidsformål. Tiltaket 
forutsetter med dette dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens 
bestemmelse § 1.2 om plankrav og § 1-8 i plan- og bygningsloven om forbud mot tiltak langs 
vassdrag.
Revidert situasjonskart ble mottatt her 18.02.13.

Saksgang:
Plankteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom anbefalingen 
anbefales, blir vedtaket oversendt Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland 
for uttale før endelig avgjørelse kan tas.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om 
forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet i kommuneplanen da 
eiendommen effektivt beslaglegger store områder som forutsettes brukt som 
landbruksområde samtidig som mulighetene for allmenn ferdsel i området forringes.
Videre utvikling av området til fritidsformål bør avklares i arealplan sammen med 
nærliggende område avsatt til fremtidig HF-område.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen gnr. 42 bnr. 2 er i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 
06.06.11, vist som område for landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Fradeling til 
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fritidsformål er ikke i samsvar med LNF-formål. I tillegg er eiendommen omfattet av 
hensynssone flom samtidig som den tilstøter hensynsområder skred og landbruk.

Eiendommen ligger ca. 15 meter fra Øygreisvatnet som er et vassdrag i lovens forstand, og 
omfattes følgelig av plan- og bygningslovens generelle forbud mot tiltak i 100-metersbeltet.

Egil Omdal står som eneeier av gnr/bnr. 42/1,2 og 9 og 43/9. Egil Omdal overtok 
eiendommen i 2003 etter sin far Bjarne Omdal.  Bruket ligger på Øygrei,  ca. 7 km fra 
Egersund sentrum. Driftsenheten gnr./bnr. 42/1,2,9 og 43/9 har 71,9 dekar fulldyrket jord, 
297,8 dekar med innmarksbeite, 268,7 dekar med skog og 1739,1 dekar med annet areal.
I tillegg leies det innmarksbeite og fulldyrka jord. Drift på bruket er sauehold, ammekyr og 
slaktegris. Det er ca. 126 vinterfôra sau over 1 år , 16 ammekyr, 13 ungdyr og slaktes ca. 
500 slaktegriser pr år. Det ble for ett år siden investert i nytt sauehus. I tillegg er det noen 
kaniner, gjess og ender på bruket da kona Anja Tingbø Omdal driver med grønn omsorg på 
bruket. Anja Tingbø Omdal har egen avtale med Eigersund kommune. Egil Omdal har hel 
stilling utenom landbruksdriften som snekker. 

Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse § 1.2:

Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20‐ 1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan 

ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Deling av grunneiendom er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 
første ledd bokstav m, og omfattes dermed av kravet om reguleringsplan.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført i skriv vedlagt søknaden:
Arealet som søkes fradelt ovennevnte eiendom og i neste runde lagt til gnr. 42 bnr. 11 har siden 1968 
på alle måter fungert som en del av gnr. 42 bnr. 11.

Første eier til eiendommen, Thorbjørn Aase – Egersund, inngjerdet tilleggsarealet i samråd med og 
under godkjennelse av den tidens grunneier; Torvald Omdal.

I ettertid har eiendommen vært solgt i det åpne marked 4 ganger, sist til Elisabeth og Henning 
Berekvam som er nåværende eiere.

Det er nå oppdaget at arealet som i alle handler har fremgått som en fullverdig del av 
fritidseiendommen ikke er med i det tinglyste arealet. Dette ønsker både grunneier og eier av 
fritidseiendommen å rydde opp i slik at det tinglyste arealet og grensene stemmer overens med de 
faktiske forhold gjennom mange år.

Søker har ikke ønsket å begrunne søknaden ytterligere, og bedt kommunen behandle 
søknaden som den foreligger.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Eiendommen er i dag ca. 1800 m². Omsøkt parsell er 1300 m² og fritidsboligeiendommen blir 
ved en eventuell deling ca. 3100 m². 
Kommunens arkiver kan være noe mangelfulle, men så langt en kan se ble det avholdt 
oppmålingsforretning 26.05.66. Begjæringen gjaldt kun en parsell på ca. 800 m², og det er 
dette arealet Fylkeslandbruksstyret har gitt samtykke til fradeling av i skriv av 11.11.65. Det 
er derfor uvisst hvorfor det er fradelt et over dobbelt så stort areal som tillatt. 

I sin begrunnelse for dispensasjon har søker lagt utelukkende vekt på at det skal ha vært 
partenes forståelse seg imellom at eiendommen gnr. 42 bnr. 2 også omfatter den omsøkte 
parsellen. Rådmannen betviler ikke dette, men privatrettslige disposisjoner vil sjelden ha 
selvstendig betydning for offentlig rett.
Det er heller ikke slik at delingen kun er en formalisering av eiendomsforhold som behandles 
etter noen andre prinsipper.
I nærværende sak har private parter utført tiltak som skulle vært forelagt myndighetene for 
behandling etter plan- og bygningsloven og jordloven. Hvorvidt det er enighet mellom 
partene om dette tiltaket, kan ikke tillegges selvstendig vekt i denne behandlingen.

Det er grunn til å tro at dispensasjonen vil medføre et økt press på utnytting av eiendommen 
til fritidsformål, for eksempel ved oppføring av tilbygg/ annekser eller oppføring ny fritidsbolig.
Legger man til grunn at landbrukshensyn ikke blir skadelidende av delingen, har man også 
akseptert at landbrukshensyn ikke blir skadelidende ved oppføring av ny fritidsbolig. Det 
aktuelle arealet har riktig nok i seg selv liten verdi som landbruksareal, delvis på grunn av 
den allerede fradelte eiendommen. Dispensasjonen vil likevel øke konfliktnivået rundt 
utnyttelsen av de resterende jordbruksarealene i området, og bør derfor ikke tillates.

Området rundt eiendommen er i dag noe vanskelig tilgjengelig for allmenn ferdsel. 
Dispensasjonen vil vanskeliggjøre denne ferdselen ytterligere, blant annet fordi eiendommen 
grenser mot et myrområde i sør og bratt skråning mot nord. Hele området rundt fjellknausen 
direkte sør for hytten vil dermed bli avskåret for allmennheten.

Rådmannen vil videre påpeke den sterke presedensvirkningen det vil ha å gi dispensasjon 
utelukkende på bakgrunn av bruk i strid med offentligrettslige forhold. En slik dispensasjon 
kan få svært vidtrekkende og uventede konsekvenser med tanke på at den er så generell at 
den samme begrunnelsen kan påberopes av de fleste.

Søker har ikke begrunnet hvorfor en ikke ønsker å utarbeide reguleringsplan i tråd med 
kommuneplanens forutsetninger. Dispensasjonen synes for Rådmannen å legge til rette for 
ytterligere tiltak i strid med LNF-formålet i området, og det vil være naturlig å avklare den 
videre utnyttelsen i en reguleringsplan.

Dispensasjonen vil etter dette vesentlig tilsidesette hensynene bak formål i kommuneplanens 
arealdel, plan- og bygningslovens § 1-8 og kommuneplanens plankrav.

Skulle planteknisk utvalg komme til at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter 

Det er kun anført at det bør gis dispensasjon fordi hjemmelshavere til eiendommen gnr. 42 
bnr. 11 har tatt i bruk området i strid med den bruk offentlige myndigheter har forutsatt. 
Rådmannen kan vanskelig se at dette er momenter som kan tillegges selvstendig vekt. 
Det finnes således ingen fordeler med å gi dispensasjonen, og søknaden må derfor avslås. 
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon som omsøkt etter plan- og 
bygningsloven.

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.      

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

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

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. 

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene kan 
forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av annet areal med fjell og noe krattskog og 
har i følge søker blitt nyttet som en del av fritidseiendommen i mange år. Fritidseiendommen 
gnr./bnr. 42/11 er på ca. 1800 m². Nå søkes det om å få lagt til et areal på hele 1300 m², slik 
at fritidseiendommen blir på hele 3.100 m² etter deling.  En finner at delingen ikke er 
forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi.  Omsøkt parsell kan nyttes 
som utmarksbeite for sau evt. til skog.  

I denne saken er det imidlertid ikke sannsynlig at det kan oppstå konflikter med 
landbruksinteressene. Omsøkte parsell grenser ikke inntil jordbruks- eller skogbruksareal. .  

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering vil en anbefale at omsøkt deling av parsell som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr. 42/1 i Eigersund avslås.

Naturmangfoldsloven:
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Området er registrert som yngleområde for kattugle med viktig verdi, yngleområde for 
løvmeis, rugde, bøksanger og spettefugler, samt leveområde for spettefugler med viktig verdi 
og beiteområde for rådyr.
Utvidet bruk av området til fritidsformål antas å kunne legge større press på disse områdene, 
men omsøkt tiltak er av begrenset omfang, og vil ha liten eller ingen betydning for disse 
forekomstene i seg selv.
Rådmannen kan ikke se at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldsloven 
er til hinder for at det gis dispensasjon.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om 
forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen 
i kommuneplanens bestemmelser da…..

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
203993 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2
203994 Infoskriv til søknad om fradeling
268447 Situasjonskart
273476 Oversiktskart
274154 Utsnitt kommuneplankart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.12.2011 Eiendomsmegler 1
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 
2

2 U 30.01.2012 Egil Omdal
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 42 
bnr. 2

3 I 06.02.2012 Eiendomsmegler1 Deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.
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4 U 07.12.2012
Eiendomsmegler1; 
Tina Tønnessen 
Myklebust

Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2

5 U 18.01.2013 Eiendomsmegler1 Vedr. deling av grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

6 I 21.01.2013 Eiendomsmegler1
Ønsker søknaden fremmet - deling av 
grunneiendom, gnr. 42 bnr. 2.

7 U 21.01.2013 Eiendomsmegler1
Ber om opplysninger - deling av grunneiendom, 
gnr. 42 bnr. 2.

8 I 18.02.2013 Eiendomsmegler1 Revidert situasjonskart
10 X 15.03.2013 Oversiktskart
11 X 19.03.2013 Utsnitt kommuneplankart

Parter i saken:
            
TIL Egil Omdal Øygreisveien 116 4370 EGERSUND
P Kjell Henning og 

Elisabeth Berekvam
Maudalsgata 15 C 4307 SANDNES
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :GBR-13/1801, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/64
Journalpostløpenr.:
13/5562

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
093/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger 
Noreng, Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert 
gebyr.
  

Sammendrag:
Etter at seksjon Byggesak under befaring oppdaget at det var oppført et takoverbygg ved 
nordvestfasaden til uthuset, ble hjemmelshaver orientert om at dette var søknadspliktig og 
var avhengig av dispensasjon ettersom eiendommen etter gjeldende reguleringsplan inngår i 
bevaringsområde 1 for Egersund sentrum. Hjemmelshaver informerte i skriv datert 31.01.12 
at takoverbygget ville bli fjernet. Bygningsmyndigheten registrerte ved besiktigelse den 
30.03.12 at takoverbygget ikke var tatt ned. Det ble i skriv datert 30.03.12 sendt ut 
informasjon om at ulovlighetsgebyr på kr. 9.411,- ville bli ilagt. Det ble også varslet om 
pålegg om fjerning av takoverbygg og dagmulkt på kr. 200,-. Hjemmelshaver leverte
dokumentasjon den 10.04.12 på at takoverbygget var fjernet. Det ble søkt om frafall eller 
reduksjon av ilagt ulovlighetsgebyr i skriv datert 20.04.12.
Rådmannen anbefaler at gebyret opprettholdes. 

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Det er klagerett på vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Roger 
Noreng, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid kr. 
9.411,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det merarbeid seksjon Byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ved befaring i området oppdaget seksjon Byggesak at det var utført søknadspliktige tiltak på 
eiendommen. Det ble den 10.01.12 sendt ut brev om at tiltaket var søknadspliktig. 
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Hjemmelshaver informerte i skriv datert 31.01.12 at takoverbygget ville bli fjernet. Det ble i 
skriv datert 30.03.12 sendt ut informasjon om at ulovlighetsgebyr på kr. 9.411,- ville bli ilagt. 
Hjemmelshaver leverte dokumentasjon den 10.04.12 på at takoverbygget var fjernet. 

Det ble søkt om frafall eller reduksjon av ilagt ulovlighetsgebyr i skriv datert 20.04.12.

Noreng har begrunnet søknaden med følgende:

Ønsker at dere fjerner eller reduserer ulovlighetsgebyret.

Årsaken til dette er at jeg heller har lyst til å bruke disse pengene til å søke om en større 
renovering av hovedbygget.

1. Fjerne eternittaket
2. Fjerne eternittveggen
3. Nye vinduer i øverste etasje
4. Nye vinduer i kjelleretasje
5. Mindre fasadeendringer på huset for å lette vedlikehold

Føler også at det er urimelig at jeg fikk store utgifter pga. dårlig informasjon fra kommunen 
når vann og kloakk-nettet ble byttet.

Før kommunen startet med denne utbygning fikk jeg gjennomført utlegging av vann og 
kloakk fra min eiendom ut til hovednettet.
Vi hadde undersøkt om kommunen hadde noen planer om å utføre dette i nærmeste framtid. 
Svaret var nei.
På grunn av vise omstendigheter fikk vi en stor regning på dette.
En av årsakene til dette var at kommunen ikke viste hvor vi skulle koble oss til og det koster 
å ha fagfolk som må vente til folk fra kommunen fant ut av det.

Bare noen måneder etter at vi hadde gjennomført dette fikk vi brev fra kommunen om at de 
skulle legge ny vann, kloakk osv. i gata. 
Her fikk vi også noen utgifter med takvannet som skulle føres i rør.

Derfor føler jeg at det er urimelig med et ulovlighetsgebyr.  

Saksbehandlers vurderinger:
Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a, da 
takoverbygg er en ”konstruksjon” og fasadeendring, og tiltaket ikke er unntatt søknadsplikt 
etter § 20-3. Videre er tiltaket søknadsplikt ettersom eiendommen inngår i Reguleringsplan 
for deler av Egersund sentrum (bevaringsplanen) og det regulerte spesialområde 
bevaringsområde 1. 

Ifølge gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som behandles etter 
medgått tid kr. 675,-. Ulovlighetsgebyret på kr. 9.411,- tilsvarer arbeid i litt under 14 timer for 
1 saksbehandler. Ved befaring i denne konkrete saken deltok Byggesakssjefen og 2
saksbehandlere. Frem til søknad om bortfall eller reduksjon, har man mottatt 3 skriv fra 
klager, samt sendt ut 3 skriv fra kommunen. Det er derfor ingen grunn til å tro at tidsbruken 
for saksbehandler har vært vesentlig mindre enn det fastsatte gebyret for merarbeid ved 
ulovlig byggearbeid skulle tilsi. 

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker 
medfører mer eller mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig 
timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 

Side 236 av 543



3

under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle 
betale det fastsatte gebyret, ville man måttet heve standardgebyrene for å få dekket 
seksjonens kostnader. 

Når det gjelder utgifter søker hadde i forbindelse med bytting av vann- og kloakknett, er dette 
ikke relevant når det gjelder kommunens utgifter i forbindelse med ulovlighetsoppfølging. 

Konklusjon:
Med henvisning til saksfremstillingen anbefaler rådmannen at Planteknisk utvalg 
opprettholder gebyret. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon Byggesak. Dette forhold er ikke 
vektlagt i saksforelegget. 

Driftsmessige forhold Inneværende
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsbebyr, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at sett i forhold til den arbeidsmengden som seksjon Byggesak 
har hatt i denne saken, halveres gebyret til kr. 4.705,50. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7. 
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
269518 Situasjonskart.pdf
208194 Foto fra befaring 10.01.12
208195 Vedr. byggearbeider, gnr. 13 bnr. 1801 - Ludvig Feylings gate 24
223983 Dokumentasjon på revet bod
223987 Bilde
226186 Klage på ulovlighetsgebyr gnr. 13 bnr. 1801
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269516 Reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum - reguleringsbestemmelser.pdf
269515 Reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum - plankart.pdf
269517 Reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum - tittelfelt.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 10.01.2012 Foto fra befaring 10.01.12

2 U 10.01.2012
Siv Grimsrud og Roger 
Noreng

Vedr. byggearbeider, gnr. 13 bnr. 1801 - Ludvig 
Feylings gate 24

3 I 17.01.2012 ProNav AS
Vedrørende byggearbeid på gnr.13. bnr. 1801 -
Ludvig Feylings gate 24

4 U 26.01.2012 ProNav AS
Vedr. byggearbeid - takoverbygg gnr. 13 bnr. 
1801

5 I 31.01.2012 Roger Noreng
Svar vedr. ulovlig byggearbeid - fjerning av 
takoverbygg

6 U 30.03.2012
Siv Grimsrud og Roger 
Noreng

Varsel om pålegg - Vedr. byggearbeider gnr. 13 
bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger Noreng, 
Ludvig Feylings gate 24

7 I 10.04.2012 Roger Noreng Dokumentasjon på revet bod

8 U 11.04.2012 Roger Noreng
Svar vedr. ulovlighetsgebyr og takoverbygg gnr. 
13 bnr. 1801

10 U 20.04.2012 Roger Noreng Svar vedr. gebyr ifm. klagesak gnr. 13 bnr. 1801
11 I 20.04.2012 Roger Noreng Svar vedr. klage gnr. 13 bnr. 1801
9 I 20.04.2012 Roger Noreng Klage på ulovlighetsgebyr gnr. 13 bnr. 1801
13 X 21.02.2013 Situasjonskart

Parter i saken:
            
TIL Siv Grimsrud & Roger 

Noreng
LUDVIG FEYLINGS 
GATE 24

4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Siv Grimsrud og Roger Noreng

Ludvig Feylings gate 24
4370 EGERSUND

Vår ref.: 12/991 / 12/64 / GBR- Dato: 10.01.2012

Saksbehandler: Anne Greibrok Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: anne.greibrok@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Vedr. byggearbeider, gnr. 13 bnr. 1801 - LUDVIG FEYLINGS GATE 24

Viser til uthus på Deres eiendom gnr. 13 bnr. 1801, Ludvig Feylings gate 24.

Byggesakssjefen er gjort oppmerksom på at det er oppført et takoverbygg ved
nordvestfasaden til Deres uthus. Et slikt tiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 
§ 20-1. I følge våre arkiver kan vi ikke se at tiltaket er søkt om og det er således utført ulovlig 
byggearbeid på eiendommen. En ber om Deres kommentarer til dette innen 13.02.12. 

Det må sendes inn komplett søknad innen 13.02.12. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  Roger Noreng 

Sendt: 10.04.2012 
Til:  anne.greibrok@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR 
________________________________________________________________ 

 Hei Anne

Legger ved bilde som dokumentasjon for at takoverbygget ved nordvestfasaden er fjernet.

Som beskrevet tidligere var vi utvidende angående søknadsplikt og at vi har utført ulovlig byggearbeid.

Ber dere se bort fra ulovlighetsgebyret eller redusere dette.

Beklager igjen på det som er gjort.

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:
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service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no/>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - MCMURDO - FUSION - MARPORT -  B&G

Fra: Roger Noreng [mailto:roger@pronav.no] 
Sendt: 31. januar 2012 09:46
Til: 'Anne Greibrok'
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei

Beklager min uvitende angående søknadsplikt .

Så fort været tillater det vil takoverbygget blir fjernet.

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:
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+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no/>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - MCMURDO - FUSION - MARPORT -  B&G

Fra: Anne Greibrok [mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no] 
<mailto:[mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no]>
Sendt: 26. januar 2012 10:09
Til: 'Roger Noreng'
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei.

Bygningsmyndighetene var på besiktigelse i området i anledning en annen sak og registrerte at det var 
oppført takoverbygg. I følge våre arkiver er ikke tiltaket søkt om. 
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Takoverbygget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Deres eiendom inngår også i 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum (bevaringsplanen) og det regulerte spesialområde 
bevaringsområde 1. Takoverbygget er derfor søknadspliktig og det må søkes om dispensasjon. Alle 
søknader i bevaringsområde oversendes regionantikvaren for uttale. 

Det må sendes inn en komplett søknad som innebærer søknadsskjema, målsatt situasjonsplan og 
målsatte tegninger (plan, snitt og fasade). Søknaden kan sendes inn som en søknad etter plan- og 
bygningsloven § 20-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. Naboer 
må varsles om tiltaket og dispensasjonen, jamfør plan- og bygningsloven Kap. 19. 

Gebyrregulativet kan sees på kommunens hjemmeside. 

Behandlingsgebyr for mindre tiltak etter Pbl. 20-2 er kr. 2.636,-. Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 
50 % av en eventuell tillatelse. Behandlingsgebyr for dispensasjon fra reguleringsbestemmelse er 4.614,-.

Med vennlig hilsen 

Anne Greibrok

Seksjon Byggesak - Miljøavdelingen

Eigersund kommune

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

  _____  

Fra: Roger Noreng [mailto:roger@pronav.no] <mailto:[mailto:roger@pronav.no]>
Sendt: 17. januar 2012 13:06
Til: anne.greibrok@eigersund.kommune.no <mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no>
Kopi: siw.grimsrud@dabb.no <mailto:siw.grimsrud@dabb.no>; roger.noreng@dabb.no 
<mailto:roger.noreng@dabb.no>
Emne: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei
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Vedrørende byggearbeid på gnr.13. bnr. 1801 Ludvig Feylings gate 24.

Det står at byggesakssjefen er gjort oppmerksom på at det er oppført et takoverbygg ved nordvestfasaden 
til deres uthus.

Hvem har gjort byggesakssjefen oppmerksom på dette?

Om jeg har utført ulovlig byggearbeid på eiendommen eller ikke søkt om tillatelse på dette. 

Har vært i den oppfatning at dette ikke var nødvendig med noe søknad.

Hva innebærer en komplett søknad?

Er det forbundet noen kostnader med å søke?

Om en eventuelt får avslag på søknaden er det forbundet noe kostander med dette?

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>
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Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - ALPHATRON - MCMURDO - NORTHSTAR 
- COMNAV - MARPORT - EAGLE - B&G
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________________________________________________________________ 

Fra:  Roger Noreng 

Sendt: 20.04.2012 
Til:  'Anne Greibrok' 
Kopi: 'Jarle Valle' 
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR 
________________________________________________________________ 

 Hei

Om enn klager dette videre til politisk behandling og får avslag.

Vil en da få større utgifter en de 9411.- som er oppgitt eller andre utlegg.

Om det ikke er større utgifter eller utlegg vil jeg klage på gebyret.

Ønsker at dere fjerner eller reduserer ulovlighetsgebyret.

Årsaken til dette er at jeg heller har lyst til å bruke disse pengene

til å søke om en større renovering av hovedbygget.

1.       Fjerne eternit  taket

2.       Fjerne eternit veggen

3.       Nye vinduer i øverste etasje

4.       Nye vinduer i kjeller etasje

5.       Mindre fasadeendringer på huset for å lette vedlikehold.

Føler også at det er urimelig at jeg fikk store utgifter pga. dårlig

Informasjon fra kommunen når vann og kloakk nettet ble byttet

Før kommunen startet med denne utbygning fikk jeg gjennomført

utlegging av vann og kloakk fra min eiendom ut til hovednettet. 
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Vi hadde undersøkt om kommunen hadde noen planer om å utføre dette

i nærmeste framtid. Svaret var nei.

På grunn av vise omstendigheter fikk vi en stor rekning på dette.

En av årsaken til dette var at kommunen ikke viste hvor vi skulle koble oss til

Og det koster å ha fagfolk som må venter til folk fra kommunen fant ut av det.

Bare noen måneder etter at vi hadde gjennomført dette fikk vi brev fra kommunen 

om at de skulle legge ny vann, kloakk osv. i gata.

Her fikk vi også noen utgifter med takkvannet som skulle føres i rør.

Derfor føler jeg at det er urimelig med et ulovlighetsgebyr.

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52
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N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no/>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - MCMURDO - FUSION - MARPORT -  B&G

Fra: Anne Greibrok [mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 11. april 2012 12:52
Til: 'Roger Noreng'
Kopi: Jarle Valle
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei.

Takk for Deres mail mottatt her 10.04.12 vedrørende at takoverbygget er revet og Deres kommentar til 
bruk av ulovlighetsgebyr. 

Deres mail med foto som dokumenterer at takoverbygget er revet er registret i saken. Takoverbygget er 
således revet innen den gitte fristen i vårt varsel om pålegg slik at det ulovlige forholdet kan avsluttes.  

Vedrørende ulovlighetsgebyret på kr. 9411,- så er dette i henhold til gebyrregulativet for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune. Gebyret er ilagt på grunn av det arbeidet kommunen har hatt i 
forbindelse med forholdet. 

Det vises til gebyrregulativet for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7 om urimelig gebyr. Hvis 
De mener at dette er et urimelig gebyr ber byggesakssjefen Dem om å redgjøre for dette. Deres 
eventuelle skriv vil bli lagt fram for politisk behandling.  
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Med vennlig hilsen

Anne Greibrok

Saksbehandler, Seksjon byggesak

Eigersund kommune

  _____  

Fra: Roger Noreng [mailto:roger@pronav.no] <mailto:[mailto:roger@pronav.no]>
Sendt: 10. april 2012 07:41
Til: anne.greibrok@eigersund.kommune.no <mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no>
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei Anne

Legger ved bilde som dokumentasjon for at takoverbygget ved nordvestfasaden er fjernet.

Som beskrevet tidligere var vi utvidende angående søknadsplikt og at vi har utført ulovlig byggearbeid.

Ber dere se bort fra ulovlighetsgebyret eller redusere dette.

Beklager igjen på det som er gjort.

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:
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+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no/>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - MCMURDO - FUSION - MARPORT -  B&G

Fra: Roger Noreng [mailto:roger@pronav.no] <mailto:[mailto:roger@pronav.no]>
Sendt: 31. januar 2012 09:46
Til: 'Anne Greibrok'
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei

Beklager min uvitende angående søknadsplikt .

Så fort været tillater det vil takoverbygget blir fjernet.
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Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg

Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no/>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - MCMURDO - FUSION - MARPORT -  B&G

Fra: Anne Greibrok [mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no] 
<mailto:%5bmailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no%5d>
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Sendt: 26. januar 2012 10:09
Til: 'Roger Noreng'
Emne: SV: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei.

Bygningsmyndighetene var på besiktigelse i området i anledning en annen sak og registrerte at det var 
oppført takoverbygg. I følge våre arkiver er ikke tiltaket søkt om. 

Takoverbygget er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Deres eiendom inngår også i 
reguleringsplan for deler av Egersund sentrum (bevaringsplanen) og det regulerte spesialområde 
bevaringsområde 1. Takoverbygget er derfor søknadspliktig og det må søkes om dispensasjon. Alle 
søknader i bevaringsområde oversendes regionantikvaren for uttale. 

Det må sendes inn en komplett søknad som innebærer søknadsskjema, målsatt situasjonsplan og 
målsatte tegninger (plan, snitt og fasade). Søknaden kan sendes inn som en søknad etter plan- og 
bygningsloven § 20-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. Naboer 
må varsles om tiltaket og dispensasjonen, jamfør plan- og bygningsloven Kap. 19. 

Gebyrregulativet kan sees på kommunens hjemmeside. 

Behandlingsgebyr for mindre tiltak etter Pbl. 20-2 er kr. 2.636,-. Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 
50 % av en eventuell tillatelse. Behandlingsgebyr for dispensasjon fra reguleringsbestemmelse er 4.614,-.

Med vennlig hilsen 

Anne Greibrok

Seksjon Byggesak - Miljøavdelingen

Eigersund kommune

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

  _____  
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Fra: Roger Noreng [mailto:roger@pronav.no] <mailto:%5bmailto:roger@pronav.no%5d>
Sendt: 17. januar 2012 13:06
Til: anne.greibrok@eigersund.kommune.no <mailto:anne.greibrok@eigersund.kommune.no>
Kopi: siw.grimsrud@dabb.no <mailto:siw.grimsrud@dabb.no>; roger.noreng@dabb.no 
<mailto:roger.noreng@dabb.no>
Emne: Deres ref. 16 / 991 / 12 / 64 / GBR

Hei

Vedrørende byggearbeid på gnr.13. bnr. 1801 Ludvig Feylings gate 24.

Det står at byggesakssjefen er gjort oppmerksom på at det er oppført et takoverbygg ved nordvestfasaden 
til deres uthus.

Hvem har gjort byggesakssjefen oppmerksom på dette?

Om jeg har utført ulovlig byggearbeid på eiendommen eller ikke søkt om tillatelse på dette. 

Har vært i den oppfatning at dette ikke var nødvendig med noe søknad.

Hva innebærer en komplett søknad?

Er det forbundet noen kostnader med å søke?

Om en eventuelt får avslag på søknaden er det forbundet noe kostander med dette?

Best regards / Med vennlig hilsen

Roger Noreng

Teknisk Support

Beskrivelse: http://www.pronav.no/signatur_logo.jpg
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Phone:

+47 51 46 43 00

Fax:

+47 51 49 21 00

E-mail:

roger@pronav.no <mailto:roger@pronav.no>

Service:

service@pronav.no <mailto:service@pronav.no>

ProNav AS

Hovlandsveien 52

N-4370 Egersund, Norway

Web: www.pronav.no <http://www.pronav.no>

JRC - SIMRAD - LOWRANCE - INTELLIAN - SG BROWN - ALPHATRON - MCMURDO - NORTHSTAR 
- COMNAV - MARPORT - EAGLE - B&G
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.03.2013
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
13/8519

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
094/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til 
oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602
  

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 
03.09.07 kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han 
ønsket å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse 
til dette, og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende 
bolig og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. 
Det ble satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to 
måneder etter brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i 
samarbeid med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og 
eksisterende bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til 
å foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør 
fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Planteknisk utvalg vedtok den 13.12.11 som sak PTU-048/11 å utsette rivingsvilkåret 
samtidig som det ble varslet om pålegg om retting dersom boligen ikke var revet innen 
01.05.12.
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Tiltakshaver har vært i kontakt med diverse folkevalgte organer uten at dette førte frem. I 
skriv mottatt her 03.05.12 opplyses det at han har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i 
Vest-Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder besluttet i den anledning å vurdere saken på nytt.

På grunn av de nye opplysningene fattet Planteknisk utvalg den 12.06.12 som sak PTU-
104/12 vedtak om å avvente Fylkesmannens nye vurdering.

Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholdt den 19.02.13 sitt vedtak av 03.09.07.
Saken er dermed endelig avgjort, og planteknisk utvalgs vedtak PTU-048/11 om varsel om 
pålegg om riving antas å gjelde.
I den anledning har Rune Myklebust i skriv av 16.03.13 søkt om utsettelse av rivingsvilkåret 
til det lar seg gjennomføre å flytte huset til annen tomt på Ytstebrød.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden av 16.03.13 fra Rune Myklebust om utsatt frist 
til å oppfylle vilkåret om riving av boligen Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
til 01.12.13, og har funnet å kunne etterkomme søknaden da utsettelse som omsøkt vil ha 
liten samfunnsmessig betydning. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i 
saken, varsles det på ny om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.12.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
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Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-048/11 den 13.12.11:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom.
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Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-104/12:
Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.
13.02.11 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret frem til 01.05.12. Det 

varsles samtidig om at det vil bli gitt pålegg om retting dersom huset ikke er revet 
innen fristen.
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03.05.12 Tiltakshaver opplyser at han har tatt kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og avtalt 
møte om saken den 06.06.12.

12.06.12 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret i vente på 
vurderingen til Fylkesmannen i Vest-Agder.

19.02.13 Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholder sitt tidligere vedtak av 03.09.07.
16.03.13 Rune Myklebust søker om utsettelse av rivingsvilkåret frem til huset kan flyttes til 

annen tomt på Ytstebrød.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 
landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.
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Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må 
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 

Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 

Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

I skriv mottatt her 03.05.12 har Rune Myklebust opplyst:
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Min hensikt har vært å gi en tilbakemelding i saken innen 1. mai. Men jeg har ventet på et avgjørende
svar fra Fylkesmannen i Vest Agder. Dette svaret har jeg fått i dag 3. mai.

Som kjent ble fristen for å rive utsatt i møtet slik du refererer i din epost.

Jeg startet som annonsert i mitt tidligere brev å kontakte stortingspolitikere. Jeg har møtt full forståelse 
og ble anbefalt å oversende denne spesielle saken til stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Dette 
ble gjort og denne henvendelsen ble besvart av komiteen. Kontrollkomiteen uttaler at de anser det 
som uheldig at forvaltningen ikke retter seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Videre opplyser 
kontrollkomiteen at de ikke kan ta opp saken til gjennomgang på bakgrunn av at sivilombudsmannen 
allerede har uttalt seg i saken.

Advokatfirmaet Bull & Co har på vegne av oss sendt et «Varsel om rettslig skritt» til Fylkesmannen i 
Vest-Agder (FMVA) og Miljøverndepartementet.

I dag 3. mai har FMVA vært i dialog med vår advokat og sett fornuften med ett møte. Det ble derfor
avtalt et møte mellom oss og FMVA i begynnelsen av juni.

Det er FMVA som i sin tid trakk tilbake byggetillatelsen gitt av formannskapet.

Jeg har i denne saken jobbet så raskt som overhode mulig og det byråkratiske systemet tillater, og jeg
beklager at FMVA ikke hadde mulighet for å avholde møte innen 1. mai.

Dette møtet vil avklare om FMVA er villig til å rette seg etter sivilombudsmannens anmodning, 
alternativt at vi må gå til rettslig skritt for å få en endelig avklaring i saken.
FMVA og vår advokat ser det som fornuftig å starte med ett møte slik skissert i forkant av at vi 
eventuelt oversender saken til tingretten.

Konklusjon:

Vi har til hensikt å oppfylle og gjennomføre samtlige politiske beslutninger i saken. Forvaltningen har 
utsatt sivilombudsmannen, lokalpolitikerne og oss for maktovergrep i denne saken.

FMVA har nå sagt seg villig til å gjennomføre en ny grundig gjennomgang i saken. For at dette skal la 
seg gjennomføre trenger vi utsatt fristen for riving inntil FMVA har kommet med ett nytt svar i saken. 
Dette møtet skal avholdes i første uken i juni. Vi finner det uheldig å gjennomføre dette vilkåret om 
riving før endelig beslutning er tatt eller dom foreligger.

Vi håper at Eigersund kommune, rådmannen og planteknisk utvalg ser vårt behov for å få utsatt fristen
inntil dette møtet med FMVA er avholdt. Hvis saken ikke får en løsning her, vil saken bli oversendt 
tingretten for endelig avgjørelse.

Hvis rådmannen eller planteknisk utvalg har behov for en bekreftelse fra FMVA eller advokatfirmaet
Bull & Co i sakens anledning vil jeg selvsagt fremskaffe dette.

Saksbehandler har per telefon fått bekreftet av Fylkesmannen i Vest- Agder at det vil bli 
avholdt møte i saken i begynnelsen av juni. Fylkesmannen påpekte imidlertid at det ikke er 
vurdert om det er grunnlag for å se på saken på ny. Denne vurderingen skjer etter at møtet 
er avholdt.

Rune Myklebust har i skriv mottatt her 08.05.12
Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til planteknisk utvalg sitt vedtak med tanke på 
gjennomføring av rivingen.

Min intensjon er å følge alle administrative og politiske vedtak strengt, men jeg ser det vanskelig å rive 
dette huset før saken er endelig avgjort. 

Som jeg opplyste i epost til Tom Grøsfjell så er det avtalt ett møte med fylkesmannen i Vest Agder 
(FMVA). Dette skal avholdes 6. juni.

Det er FMVA som ikke har rettet seg etter sivilombudsmannens anmodning i saken, og det er FMVA 
som kan rette opp i saken.

Hvis FMVA etter møtet 6.juni konkluderer med ikke å foreta en «gjenopptaking» av saken blir saken 
oversendt domstolene. 

Hvis vi må gå til rettslig skritt for å få avgjort saken vil kommunen motta en begjæring fra tingretten om 
midlertidig forføyning slik at rivingsvilkåret settes på vent til etter dom i rettsaken. 
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Inntil kommunen mottar begjæring om midlertidig forføyning vil jeg har behov for å få utsatt frist for 
gjennomføring av vilkåret om riving. 

Er dette noe som administrasjonen kan avgjøre, eller oversendes saken ny politisk behandling? 

Skal jeg i så fall sende inn en ny søknad om utsettelse av rivingsvilkåret?

Som tidligere nevnt så kan jeg eventuelt få advokatfirmaet eller FMVA til å uttale seg i saken hvis 
kommunen anser dette for nødvendig.

Jeg vil igjen forsikre kommunen om at vilkåret vil bli gjennomført om en rettsak ikke fører frem.

Rune Myklebust opplyser i skriv av 16.03.13:
Jeg er i dialog med Larsen & Bjørkeland, samt firma som kan gjennomføre selve flyttingen. Det ser ut 
som om dette er gjennomførbart.

Slik det ser ut så går det mot flytting av boligen.

Kommende uke er jeg innkalt til HV-øvelse og vil til tider være utenfor «dekning». Jeg derfor være 
vanskelig å få tak i, samtidig så jeg heller ikke får gjennomført et siste møte med L&B før uken etter.

Jeg har ikke fått bekreftet hvor fort L&B kan igangsette jobben slik at boligen kan fjernes. Hvis du har 
behov for en slik dato overfor PTU anbefaler jeg at du tar kontakt med L&B.

Larsen & Bjørkeland AS opplyser i skriv av 18.03.13:
Boligfeltet på Ytstebrød (gnr. 1 bnr. 6 og 7) vil bli opparbeidet i løpet av sommeren/høsten 2013. 
Bolighuset vil sannsynligvis være flyttet innen 01.12.2013.

Rådmannen forstår saken slik at det søkes om utsettelse av rivingsvilkåret til flytting av huset 
kan gjennomføres. Saken legges på slik bakgrunn frem for planteknisk utvalg.

Saksbehandlers vurderinger:
Fylkesmannen i Vest-Agder har i skriv av 19.02.13 opprettholdt sitt vedtak av 03.09.07 med 
utfyllende begrunnelse. Rune Myklebust kan stevne fylkesmannen for retten, men han har 
signalisert at han ikke ønsker dette.
Han har derimot ytret ønske om å etterkomme rivingsvilkåret i byggetillatelsen. Dette ønsker 
han skal skje ved at han flytter boligen fra eiendommen til Larsen & Bjørkelands planlagte 
utbygging på Ystebrød, gnr. 1 bnr. 6,7 og 14.

Hvorvidt boligen rives eller flyttes i sin helhet til en annen eiendom, vil naturligvis ikke bety en 
forskjell for boligmassen for eiendommen gnr. 2 bnr. 36. Boligen vil i alle tilfelle fjernes fra 
eiendommen slik det er forutsatt i byggetillatelsen og det varslede pålegget om riving.
Siden det omtalte utbyggingsområdet i dag ikke er byggeklart, må nødvendigvis 
rivingsvilkåret utsettes.

Flytting av bygning som omtalt er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 første 
ledd bokstav a. I byggesaken er det dagens tekniske krav som skal legges til grunn. 
Angjeldende bygning vil neppe oppfylle disse kravene, og en tillatelse til flytting vil være 
avhengig av at bygningsmyndighetene kan suspendere en rekke tekniske krav etter plan- og 
bygningslovens § 31-2 fjerde ledd ut fra en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering.
Denne vurderingen kan ikke foretas før tiltaket er omsøkt. 
Boligen må også ivareta krav til for eksempel terrengtilpasning.

En eventuell utsetting av rivingsvilkåret vil med dette nødvendigvis forutsette at både 
utbygger Larsen & Bjørkeland AS opparbeider feltet innen rimelig tid, og at flytting både kan 
tillates og praktisk gjennomføres innen en nærmere angitt tid – foreslått til 01.12.2013 av 
Larsen & Bjørkeland AS. Det er ikke gitt at flyttingen kan skje, og en eventuell utsettelse bør 
ikke legge føringer for byggesaken, selv om det kan fremstå som om kommunen skaper en 
forventning om at tiltaket lar seg gjennomføre innen fristen.
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Det vil være lite naturlig å gi en kortere frist så lenge tiltaket ikke kan skje før Larsen & 
Bjørkeland har opparbeidet området.

Rådmannen vil bemerke at kommunens overbærende befatning med saken kan medføre en 
undergraving av kommunens autoritet og den lojalitetsplikt borgeren har til å rette seg etter 
bygningsmyndighetenes vedtak.

Miljøutvalget fattet i sak M-082/11 den 12.05.11 vedtak om at rivingsvilkåret ikke har ”noen 
samfunnsnyttig verdi” og rådmannen finner på slik bakgrunn å kunne innstille på at 
rivingsvilkåret utsettes til 01.12.13.
Dersom rivingsvilkåret ikke er oppfylt innen denne fristen, legges saken frem på ny.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å gi utsettelse som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 16.03.13 
om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse Ytstebrødveien 
602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre. 
Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og dette vil skape en 
forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som forutsatt.
På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det på nytt om 
pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.
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Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
273980 Ytstebrødveien 602
273978 Ytstebrød

270379
Fylkesmannens vurdering av begjæring om omgjøring av vedtak av 03.09.07 gnr. 2 
bnr. 36 - Ytstebrødveien 602

230927
Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

200609
Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

166212 Utsnitt av kommuneplanens arealdel
274021 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602

4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
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Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as

Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36
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42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36

58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet Vedrørende anmodning om overprøving av 
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vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter
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92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

94 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

95 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
96 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

97 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

99 I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

98 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
0

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
1

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
2

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
3

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
4

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
6

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
7

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort

10
8

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
0

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

11
6

I 16.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversikt over saker hos Fylkesmannen i 
Rogaland

11
1

U 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus -
gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

11
2

I 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36, Ytstebrødveien 602

11
4

I 08.05.2012 Rune Myklebust
Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om 
riving.

11
3

I 11.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602 - krav om at vedtak av 
03.09.2007 oppheves gnr. 2 bnr. 36
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11
7

I 06.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oversendte dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11
8

I 07.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel om rettslig skritt - referat fra møte 
06.06.12 - Ytstebrødveien 602

11
9

U 02.07.2012 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
0

I 05.07.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Bolighus og garasje gnr.2 bnr.36 - Fylkesmanen 
vurdering av om sak 2007/469 skal vurderes på 
nytt

12
1

I 29.07.2012 Rune Myklebust
Ny vurdering gnr/bnr 2/36, Ytstebrødveien 602. 
FMVA Ref. 2007/469

12
3

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av saksdokumenter - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
2

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter gnr. 2 
bnr. 36

12
5

U 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
begjæring om omgjøring av vedtak

12
4

I 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr.  gnr. 2 bnr. 36 - begjæring om omgjøring 
av vedtak fra Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
6

U 15.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter  gnr. 2 
bnr. 36 - begjæring om omgjøring av vedtak

12
7

I 10.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ber om uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland -
Ytstebrødveien 602 - begjæring om omgjøring fra 
Rune Myklebust - deres ref. 2006/5247

12
8

I 19.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vår ref. 2007/469, deres ref. 2006/5247 -
Ytstebrødveien 602 - fristutsettelse innvilges

12
9

I 08.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602, begjæring om omgjøring -
uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland sendes til 
orientering og for eventuelle merknader

13
0

I 21.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Merknader til Fylkesmannens brev av 03.10.12 -
til orientering

13
1

I 17.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og 
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

13
2

I 18.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. Ytstebrødveien 602, Rune Myklebust

13
3

I 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedrørende oversendelse av saksdokumenter -
Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 m.m.

13
4

U 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

SV: Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 
m.m.

13
5

I 19.02.2013
Fylkesmannen i Vest 
Agder

Fylkesmannens vurdering av begjæring om 
omgjøring av vedtak av 03.09.07 gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

13
8

I 16.03.2013 Rune Myklebust
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår -
Ytstebrødveien 602

13
6

I 18.03.2013 Larsen & Bjørkeland AS Vedrørende fremdrift Ytstebrød

13
9

X 19.03.2013 Oversiktskart

14 I 21.03.2013 Rune Myklebust Bekreftelse på søknad om utsettelse gnr. 2 bnr. 
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0 36

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Rune Myklebust 

Sendt: 16.03.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: Ytstebrødveien 602 
________________________________________________________________ 

 Hei Tom

Jeg er i dialog med Larsen & Bjørkeland, samt firma som kan gjennomføre selve flyttingen. Det ser ut som 
om dette er gjennomførbart.

Slik det ser ut så går det mot flytting av boligen.

Kommende uke er jeg innkalt til HV-øvelse og vil til tider være utenfor «dekning». Jeg derfor være 
vanskelig å få tak i, samtidig så jeg heller ikke får gjennomført et siste møte med L&B før uken etter.

Jeg har ikke fått bekreftet hvor fort L&B kan igangsette jobben slik at boligen kan fjernes. Hvis du har 
behov for en slik dato overfor PTU anbefaler jeg at du tar kontakt med L&B.

Med vennlig hilsen

Rune Myklebust
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sturla Stokkeland 

Sendt: 18.03.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: Ytstebrød 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Boligfeltet på Ytstebrød (gnr. 1 bnr. 6 og 7) vil bli opparbeidet i løpet av sommeren/høsten 2013. 
Bolighuset vil sannsynligvis være flyttet innen 01.12.2013.

Mvh

Sturla Stokkeland

Larsen & Bjørkeland AS

Tlf: 979 85 778
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2012
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
12/15430

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
104/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602
  

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 
03.09.07 kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han 
ønsket å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse 
til dette, og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende 
bolig og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. 
Det ble satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to 
måneder etter brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i
samarbeid med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og 
eksisterende bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til 
å foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør 
fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Planteknisk utvalg vedtok den 13.12.11 som sak PTU-048/11 å utsette rivingsvilkåret 
samtidig som det ble varslet om pålegg om retting dersom boligen ikke var revet innen 
01.05.12.

Tiltakshaver har vært i kontakt med diverse folkevalgte organer uten at dette førte frem. I 
skriv mottatt her 03.05.12 opplyses det at han har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i 
Vest-Agder. I anledning saken er det avtalt møte den 06.06.12 mellom tiltakshaver og 
Fylkesmannen i Vest-Agder.
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Rådmannen har på grunn av den nye utviklingen i saken ikke gitt pålegg om retting som 
forutsatt i vedtak PTU-048/11.
Saken legges frem for Planteknisk utvalg til orientering samtidig som eventuell ny instruks 
kan gis til Rådmannen.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan ta saken til orientering eller vedta annen fremgangsmåte i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2012:
Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

12.06.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-104/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Side 302 av 543



3

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-048/11 den 13.12.11:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som
kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
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03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.
13.02.11 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret frem til 01.05.12. Det 

varsles samtidig om at det vil bli gitt pålegg om retting dersom huset ikke er revet 
innen fristen.

03.05.12 Tiltakshaver opplyser at han har tatt kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og avtalt 
møte om saken den 06.06.12.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 
landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.
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Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.

Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 
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Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 

Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

I skriv mottatt her 03.05.12 har Rune Myklebust opplyst:
Min hensikt har vært å gi en tilbakemelding i saken innen 1. mai. Men jeg har ventet på et avgjørende
svar fra Fylkesmannen i Vest Agder. Dette svaret har jeg fått i dag 3. mai.

Som kjent ble fristen for å rive utsatt i møtet slik du refererer i din epost.

Jeg startet som annonsert i mitt tidligere brev å kontakte stortingspolitikere. Jeg har møtt full forståelse 
og ble anbefalt å oversende denne spesielle saken til stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Dette 
ble gjort og denne henvendelsen ble besvart av komiteen. Kontrollkomiteen uttaler at de anser det 
som uheldig at forvaltningen ikke retter seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Videre opplyser 
kontrollkomiteen at de ikke kan ta opp saken til gjennomgang på bakgrunn av at sivilombudsmannen 
allerede har uttalt seg i saken.

Advokatfirmaet Bull & Co har på vegne av oss sendt et «Varsel om rettslig skritt» til Fylkesmannen i 
Vest-Agder (FMVA) og Miljøverndepartementet.

I dag 3. mai har FMVA vært i dialog med vår advokat og sett fornuften med ett møte. Det ble derfor 
avtalt et møte mellom oss og FMVA i begynnelsen av juni.

Det er FMVA som i sin tid trakk tilbake byggetillatelsen gitt av formannskapet.

Jeg har i denne saken jobbet så raskt som overhode mulig og det byråkratiske systemet tillater, og jeg
beklager at FMVA ikke hadde mulighet for å avholde møte innen 1. mai.

Dette møtet vil avklare om FMVA er villig til å rette seg etter sivilombudsmannens anmodning, 
alternativt at vi må gå til rettslig skritt for å få en endelig avklaring i saken.
FMVA og vår advokat ser det som fornuftig å starte med ett møte slik skissert i forkant av at vi 
eventuelt oversender saken til tingretten.

Konklusjon:

Vi har til hensikt å oppfylle og gjennomføre samtlige politiske beslutninger i saken. Forvaltningen har 
utsatt sivilombudsmannen, lokalpolitikerne og oss for maktovergrep i denne saken.

FMVA har nå sagt seg villig til å gjennomføre en ny grundig gjennomgang i saken. For at dette skal la 
seg gjennomføre trenger vi utsatt fristen for riving inntil FMVA har kommet med ett nytt svar i saken. 

Side 306 av 543



7

Dette møtet skal avholdes i første uken i juni. Vi finner det uheldig å gjennomføre dette vilkåret om 
riving før endelig beslutning er tatt eller dom foreligger.

Vi håper at Eigersund kommune, rådmannen og planteknisk utvalg ser vårt behov for å få utsatt fristen
inntil dette møtet med FMVA er avholdt. Hvis saken ikke får en løsning her, vil saken bli oversendt 
tingretten for endelig avgjørelse.

Hvis rådmannen eller planteknisk utvalg har behov for en bekreftelse fra FMVA eller advokatfirmaet 
Bull & Co i sakens anledning vil jeg selvsagt fremskaffe dette.

Saksbehandler har per telefon fått bekreftet av Fylkesmannen i Vest- Agder at det vil bli 
avholdt møte i saken i begynnelsen av juni. Fylkesmannen påpekte imidlertid at det ikke er 
vurdert om det er grunnlag for å se på saken på ny. Denne vurderingen skjer etter at møtet 
er avholdt.

Rune Myklebust har i skriv mottatt her 08.05.12
Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til planteknisk utvalg sitt vedtak med tanke på 
gjennomføring av rivingen.

Min intensjon er å følge alle administrative og politiske vedtak strengt, men jeg ser det vanskelig å rive 
dette huset før saken er endelig avgjort. 

Som jeg opplyste i epost til Tom Grøsfjell så er det avtalt ett møte med fylkesmannen i Vest Agder 
(FMVA). Dette skal avholdes 6. juni.

Det er FMVA som ikke har rettet seg etter sivilombudsmannens anmodning i saken, og det er FMVA 
som kan rette opp i saken.

Hvis FMVA etter møtet 6.juni konkluderer med ikke å foreta en «gjenopptaking» av saken blir saken 
oversendt domstolene. 

Hvis vi må gå til rettslig skritt for å få avgjort saken vil kommunen motta en begjæring fra tingretten om 
midlertidig forføyning slik at rivingsvilkåret settes på vent til etter dom i rettsaken. 

Inntil kommunen mottar begjæring om midlertidig forføyning vil jeg har behov for å få utsatt frist for 
gjennomføring av vilkåret om riving. 

Er dette noe som administrasjonen kan avgjøre, eller oversendes saken ny politisk behandling? 

Skal jeg i så fall sende inn en ny søknad om utsettelse av rivingsvilkåret?

Som tidligere nevnt så kan jeg eventuelt få advokatfirmaet eller FMVA til å uttale seg i saken hvis 
kommunen anser dette for nødvendig.

Jeg vil igjen forsikre kommunen om at vilkåret vil bli gjennomført om en rettsak ikke fører frem.

Saksbehandlers vurderinger:
Som det fremgår av saksfremlegg til vedtak PTU-048/11 av 13.12.11 anså en det som svært 
usannsynlig at tiltakshavers sak ville bli behandlet av Stortinget. Det ble imidlertid gitt 
utsettelse av rivingsvilkåret til 01.05.12.

Rådmannen tok per e-post kontakt med tiltakshaver den 03.05.12 for å minne ham på at det 
ville bli gitt pålegg om retting i tråd med planteknisk utvalg sitt vedtak.
En fikk da opplyst at tiltakshaver har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i Vest-Agder. 
Fylkesmannen i Vest-Agder har i den anledning bedt om et møte i saken. En har forstått det 
slik at Fylkesmannen i Vest-Agder ikke har tatt stilling til om saken skal tas til ny vurdering. 
Fylkesmannen vil formodentlig gjøre dette forholdsvis raskt etter at det bebudete møtet er 
avholdt.

Selv om Eigersund kommune ikke er part i denne saken, vil en ny behandling av saken 
naturligvis være av betydning.
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Det skal bemerkes at i andre saker hvor kommunen har gitt pålegg om retting med tilhørende 
dagmulkt, ventet man ikke til tiltakshaver hadde fått ferdigbehandlet saken sin i rettsvesenet. 
Det vises spesielt til to saker om ulovlig bygging av brygger i Hatlevik/Leidland.

I tråd med vanlig saksbehandlingspraksis i Eigersund kommune legges planteknisk utvalgs 
tidligere vurdering i saken til grunn.
En naturlig forlengelse av den vurderingen utvalget gjorde i sak PTU-048/11 av 13.12.11 er 
at en utsetter oppfølgningen av varselet om pålegg om retting.
Enda en utsettelse vil etter Rådmannens syn ikke være av særlig betydning på det 
nåværende tidspunkt.

Det må imidlertid forutsettes at tiltakshaver gjennomfører de rettslige skrittene umiddelbart 
etter at Fylkesmannens standpunkt er klart.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å utsette varselet om pålegg.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
08.05.12, men kan ikke se grunnlag for å utsette oppfølgningen av vedtaket.
All sannsynlighet har hele tiden talt for at rivingsvilkåret bare kan omgjøres ved en dom. 
Tiltakshavers fremgang i saken har vært en utilbørlig trenering for å unngå å rette seg etter 
lovlig vedtatt vilkår om tillatelse til tiltak. Det bør derfor gis pålegg om retting.

Rådmannen pålegges å følge opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som forutsatt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

200609
Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

228469 Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602
230826 Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om riving.

229584
Ytstebrødveien 602 - varsel om rettslig krav om at vedtak av 03.09.2007 oppheves 
fra Bull & Co Advokatfirma AS datert 27.04.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
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på gnr. 2 bnr. 36
1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602

4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As
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30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as

Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust Oversendelse av kontrollerklæringer og 
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ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36

58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36
79 U 02.01.2011 Rune Myklebust Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
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bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

94 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

95 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
96 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

97 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

99 I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

98 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
0

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
1

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
2

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
3

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
4

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund
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10
6

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
7

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort

10
8

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
0

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

11
6

I 16.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversikt over saker hos Fylkesmannen i 
Rogaland

11
2

I 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36, Ytstebrødveien 602

11
1

U 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus -
gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

11
4

I 08.05.2012 Rune Myklebust
Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om 
riving.

11
3

I 11.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602 - krav om at vedtak av 
03.09.2007 oppheves gnr. 2 bnr. 36

11
7

I 06.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oversendte dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11
8

I 07.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel om rettslig skritt - referat fra møte 
06.06.12 - Ytstebrødveien 602

11
9

U 02.07.2012 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
0

I 05.07.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Bolighus og garasje gnr.2 bnr.36 - Fylkesmanen 
vurdering av om sak 2007/469 skal vurderes på 
nytt

12
1

I 29.07.2012 Rune Myklebust
Ny vurdering gnr/bnr 2/36, Ytstebrødveien 602. 
FMVA Ref. 2007/469

12
3

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av saksdokumenter - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
2

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter gnr. 2 
bnr. 36

12
5

U 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
begjæring om omgjøring av vedtak

12
4

I 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr.  gnr. 2 bnr. 36 - begjæring om omgjøring 
av vedtak fra Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
6

U 15.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter  gnr. 2 
bnr. 36 - begjæring om omgjøring av vedtak

12
7

I 10.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ber om uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland -
Ytstebrødveien 602 - begjæring om omgjøring fra 
Rune Myklebust - deres ref. 2006/5247

12
8

I 19.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vår ref. 2007/469, deres ref. 2006/5247 -
Ytstebrødveien 602 - fristutsettelse innvilges
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Parter i saken:
            

Arvid Edvardsen Midtbrødveien 14 4370 EGERSUND
Byggmester Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Tordenskjoldsgate 65 4605 KRISTIANSAND 
S

Lagård Bygg as
Miljøverndep Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.11.2011
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
11/30624

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
048/11 Planteknisk utvalg 13.12.2011

Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602
  

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 
03.09.07 kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han 
ønsket å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse 
til dette, og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende 
bolig og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. 
Det ble satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to 
måneder etter brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i 
samarbeid med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og 
eksisterende bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det 
forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til 
å foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør 
fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Saken legges med dette frem for Planteknisk utvalg for å avgjøre den videre oppfølgningen 
av saksforholdet.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan varsle om pålegg om retting eller avvente situasjonen.
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Rådmannens forslag til vedtak 22.11.2011:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke rives innen 8 uker etter at pålegg er gitt, vil det påløpe dagmulkt på kr. 
350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

13.12.2011 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Endring i rådmannens innstilling, 4.avsnitt:

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 
8 uker etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens forslag til nytt punkt 4, enstemmig vedtatt.

PTU-048/11 Vedtak:

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 
36 at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig 
var gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse 
av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.
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Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp 
med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i 
henhold til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK 
§ 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i 
strid med vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Side 317 av 543



4

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
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Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 
landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.

Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
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Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må 
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 

Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 

Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

Saksbehandlers vurderinger:
Sakens status er nå at Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 er gjeldende. Dette 
vedtaket stiller krav om at Ytstebrødveien 602 rives 2 måneder etter at det er gitt 
brukstillatelse for Ytstebrødveien 604. Det ble gitt brukstillatelse til Ytstebrødveien 604 den 
29.07.10.

Rådmannen har oppfattet at det er stor politisk vilje for at Miljøutvalgets vedtak M-102/08 
endres, jamfør Miljøutvalgets vedtak M-082/11. Som Miljøverndepartementet uttaler i skriv 
datert 15.06.11, har Miljøutvalgets vurdering om at rivingsvilkåret bør fjernes imidlertid ingen 
rettslig betydning.

Fjerning av rivingsvilkåret kan ikke gjøres uten at det dispenseres fra kommuneplanens 
arealdel. Kommunen kan ikke fatte vedtak om dispensasjon uten at dette omsøkes. 
Tiltakshaver har tilsynelatende ikke til hensikt å gjøre dette. Planteknisk utvalg kan gjennom 
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et varsel om pålegg oppfordre tiltakshaver til å handle slik at saken kan nærme seg en 
avklaring. Det er bare kommunen som har myndighet til å forfølge saken, og en har også 
plikt til å gjøre dette, jamfør plan- og bygningslovens § 32-1.

Dersom det fattes et eventuelt dispensasjonsvedtak må en, som Miljøverndepartementet 
påpeker, påregne at Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtaket. Klagen vil dermed bli 
behandlet av Fylkesmannen i Vest-Agder. Rådmannen ser det som sannsynlig at klagen vil 
bli tatt til følge, da saken i liten grad stiller seg annerledes enn da Fylkesmannen i Vest-
Agder den 03.09.07 omgjorde Formannskapets vedtak FS-085/06 om dispensasjon for 
oppføring av ny bolig på eiendommen.

Rådmannen mener, også generelt, at kommunen bør ha en aktiv holdning i forhold til å følge 
opp fattede vedtak. Dette betyr at en ikke bør forholde seg passiv selv om saker oversendes 
til organ som Sivilombudsmannen, Miljøverndepartementet eller lignende. Når saken er 
kommet så langt som den er nå, bør kommunen bare la saken stå i bero dersom tiltakshaver 
søker om dispensasjon eller bringer saken inn for domstolene. En må i begge tilfellene 
påregne at saken ikke blir avgjort i nærstående fremtid. En kan motsetningsvis ikke påregne 
at saken blir avgjort i det hele tatt dersom kommunen ikke følger opp det gyldige vedtaket.

Tiltakshavers anførsler i skriv datert 13.11.11 synes å være lite relevant for kommunen. 
Anførslene går i det vesentligste på fylkesmannens behandling. Denne behandlingen er 
kommunen uvedkommende. Rette instans for å få overprøvd fylkesmannens vedtak er 
domstolene.

Rådmannen anser det som svært lite sannsynlig at saken vil ha prinsipiell, politisk interesse 
for Stortinget. En må derfor kunne forvente at tiltakshaver saksøker fylkesmannen eller føyer 
seg etter det gyldige vedtaket Miljøutvalget fattet den 17.06.08.

Tiltakshaver ønsker å utsette saken til 01.05.12. Dette synes å være uakseptabelt lang tid. 
Dersom Planteknisk utvalg mener saken kan utsettes, bør ikke fristen settes lenger enn til 
01.01.12. En bør i alle tilfelle varsle om pålegg nå slik at en sikrer en viss fremdrift i saken.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å følge opp gjeldende vedtak umiddelbart. Det vil si 
kreve Ytstebrødveien 602 fjernet. Saken bør bare utsettes dersom tiltakshaver søker om 
dispensasjon, og dermed klagebehandles, eller bringer saken inn for domstolene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.
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Dersom boligen ikke rives innen 8 uker etter at pålegg er gitt, vil det påløpe dagmulkt på kr. 
350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 01.01.12.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
181029 Anmodning om overprøving av vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36

165313
Vurdering av rivingsvilkår - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

12490 Dispensasjonssøknad
155403 Sivilombudsmannens uttalelse.pdf

26701
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

121952
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om overprøving av vedtak etter PBL -
byggesak på gnr. 2 bnr. 36

124749 Referat fra møte vedrørende skriv fra Miljøverndepartement, datert 05.05.2010
153453 Brev til miljøverndep.

128586
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om overprøving av vedtak etter PBL -
byggesak på gnr. 2 bnr. 36

65083 Vedr. oppføring bolighus med garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36
12499 Situasjonskart
166212 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

199826
Anmodning om overprøving av vedtak om riving, ny henvendelse - saken endelig 
avgjort

200577 Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  planteknisk møte 1.11.2010

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602
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4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as
Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
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B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36
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58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 X 30.09.2010
VS: Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
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og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602
82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

95 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy;
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

96 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
97 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

98 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

10
0

I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

99 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
1

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
2

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
3

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
4

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
5

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
7

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
8

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort
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10
9

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
1

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

Parter i saken:
            

Arvid Edvardsen Midtbrødveien 14 4370 EGERSUND
Byggmester Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Tordenskjoldsgate 65 4605 KRISTIANSAND 
S

SØK Lagård Bygg as
Miljøverndep Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.03.2013
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
13/5004

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
095/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien
  

Sammendrag:
Det ble i skriv mottatt her søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 133. tiltaket forutsatte dispensasjon fra reguleringsplan da området ikke er 
regulert til byggeområde. Det forelå nabomerknader i saken.
Planteknisk utvalg avslo søknaden i møte den 12.06.12 som sak PTU-100/12.
Tiltakshaver Viggo Mattson har i skriv mottatt her 15.08.12 søkt om nedsettelse av 
behandlingsgebyr utlignet til kr. 18.270, da han finner størrelsen på gebyret urimelig.
Planteknisk utvalg avslo i møte 11.12.12 som sak PTU-213/12.
Avslaget på søknad om nedsatt gebyr er påklaget i skriv mottatt her 08.01.13.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan stadfeste eller omgjøre sitt tidligere vedtak. Dersom vedtaket 
stadfestes, sendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland for avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder momenter som skulle tilsi at 
vedtaket fattet som sak PTU-213/12 den 11.12.12, burde omgjøres eller oppheves.
Klager gis ikke medhold.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-100/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.

Tiltakshaver søkte i skriv mottatt her 15.08.12 om nedsettelse av behandlingsgebyr. Saken 
ble behandlet i planteknisk utvalg som fattet følgende enstemmige vedtak som sak PTU-
213/12 i møte 11.12.12:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Viggo Mattsson, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt behandlingsgebyr, kr. 18.270,-, ikke er urimelig i 
forhold til de kostnadene kommunen har hatt med søknaden.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det fremgår av gebyrregulativets § 7:
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende 
gebyr.

Behandlingsgebyret består av følgende:
50 % av gebyr for tillatelse til fritidsbolig  1.422,-
50 % av arealgebyr     171,-
50 % av gebyr for ansvarsrett     129,-
Dispensasjonsgebyr 16.548,-
Til sammen 18.270,-

Det anføres i søknad om nedsettelse av gebyr:
Viser til størrelse på dette beløp, gjelder dispensasjonsgebyret ifr. § 1-8, endring av formål ved plan 
for bygging av fritidsbolig.

Viser til Deres regulativ § 7 URIMELIGE GEBYR.

Mener dette må være et urimelig krav ut fra den enkle sak som dette måtte innebære for kommunens 
saksbehandling.

Ber om at denne reduseres tilsvarende brukt saksbehandlingstid. (Regner med at det føres tid for 
utført arbeide internt i Deres system).

Vedtaket om avslag på søknad om nedsetting av gebyr ble påklaget i skriv av 08.01.13 hvor 
det fremgår:
Klagen gjelder behandlingsgebyr som vi synes er urimelig.
Ønsker beløpet redusert.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er ikke begrunnet utover klagers anførsel om at gebyret er urimelig.

Hvorvidt et gebyr er ”urimelig” er naturligvis vanskelig å fastsette, og vurderingen bør derfor 
ta utgangspunkt i hvorvidt de faktisk påløpte kostnadene ligger betydelig under 
middelkostnad for prisgruppen.

Så lenge det ikke skjer systematisk og detaljert timeføring av byggesaksbehandlingen kan 
rådmannen vanskelig redegjøre nøyaktig for de påløpte kostnadene. Det er derfor naturlig å 
se hen til timesats for saksbehandling per medgått time – kr. 680,-. Behandlingsgebyret for 
nærværende søknad tilsvarer dermed ca. 27 timer.

Dette antallet timer kan riktignok se noe høyt ut i seg selv, men det skal bemerkes at 
søknaden ikke var en ”enkel” sak slik klager har anført. 
Videre er det naturlig at dispensasjonssaker tillegges en forholdsmessig større del av 
seksjonens samlede kostnader da slike saker erfaringsmessig medfører større behov for 
klagebehandling og veiledning (byggesakshjelpen/forhåndskonferanser/annen 
møtevirksomhet) både for tiltakshaver og for eventuelle naboer, samt kostnader ved å 
innhente uttalelser fra relevante offentlige instanser. 
Det skal også bemerkes at det ble avholdt befaring for politisk utvalg i denne saken.
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Samlet sett synes ikke behandlingsgebyret å ha vært ”urimelig”. En viser for øvrig til 
saksfremlegget til sak PTU-213/12.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Nedsetting av gebyr vil bety mindre inntekter for seksjon byggesak.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen inneholder momenter som tilsier at vedtaket fattet 
som sak PTU-213/12 den 11.12.12, må omgjøres/oppheves, da ….

Klager gis medhold.

Behandlingsgebyret settes etter dette til kr. Xxxx,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og gebyrregulativets § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

254749
Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn 
og Viggo Mattsson, Midbrødveien

242296 Klage på mottatt faktura vedr. dispensasjonssøknad

230177
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og Viggo 
Mattsson

254790 Gebyrregulativ for byggesaker
261863 Erklæring om klage PTU 213/12 gnr. 2 bnr. 133

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
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fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien
6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

9 U 04.06.2012

Evelyn og Viggo 
Mattsson; 
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus; 
Bjerkreim Trelast AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 03.07.2012 Bjerkreim Trelast AS
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

11 I 15.08.2012 Viggo Mattsson
Klage på mottatt faktura vedr. 
dispensasjonssøknad

13 X 20.11.2012 Gebyrregulativ for byggesaker

14 U 13.12.2012
Evelyn og Viggo 
Mattsson

Oversendelse av vedtak - Søknad om 
nedsettelse av gebyr - Avslag på 
dispensasjon/fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn 
og Viggo Mattsson, Midbrødveien

15 I 08.01.2013
Evelyn og Viggo 
Mattsson

Erklæring om klage PTU 213/12 gnr. 2 bnr. 133

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND

N Nina Myklebust Midbrødveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
12/29773

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
213/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

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

Sammendrag:
Det ble i skriv mottatt her søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 133. tiltaket forutsatte dispensasjon fra reguleringsplan da området ikke er 
regulert til byggeområde. Det forelå nabomerknader i saken.
Planteknisk utvalg avslo søknaden i møte den 12.06.12 som sak PTU-100/12.
Tiltakshaver Viggo Mattson har i skriv mottatt her 15.08.12 søkt om nedsettelse av 
behandlingsgebyr utlignet til kr. 18.270, da han finner størrelsen på gebyret urimelig.
I henhold til § 7 i gjeldende gebyrregulativ kan planteknisk utvalg fastsette nytt gebyr der 
behandlingsgebyret er urimelig.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Viggo 
Mattsson, og har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt behandlingsgebyr, kr. 
18.270,-, ikke er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med søknaden.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-213/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra 
Viggo Mattsson, og har etter en samlet vurdering kommet til at påløpt 
behandlingsgebyr, 
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kr. 18.270,-, ikke er urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med 
søknaden.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-100/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har funnet at 
dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det fremgår av gebyrregulativets § 7:
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan miljøutvalget fastsette passende 
gebyr.

Behandlingsgebyret består av følgende:
50 % av gebyr for tillatelse til fritidsbolig  1.422,-
50 % av arealgebyr     171,-
50 % av gebyr for ansvarsrett     129,-
Dispensasjonsgebyr 16.548,-
Til sammen 18.270,-

Det anføres i søknad om nedsettelse av gebyr:
Viser til størrelse på dette beløp, gjelder dispensasjonsgebyret ifr. § 1-8, endring av formål ved plan 
for bygging av fritidsbolig.

Viser til Deres regulativ § 7 URIMELIGE GEBYR.

Mener dette må være et urimelig krav ut fra den enkle sak som dette måtte innebære for kommunens 
saksbehandling.

Ber om at denne reduseres tilsvarende brukt saksbehandlingstid. (Regner med at det føres tid for 
utført arbeide internt i Deres system).

Saksbehandlers vurderinger:
Gebyrregulativet er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 der det 
fremgår at kommunen kan kreve kostnadene ved behandling av byggesaker dekket av 
tiltakshaver. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. 
Dette såkalte selvkostprinsippet tolkes ikke ut fra den enkelte sak, men for seksjonen som 
helhet.
En sjablonmessig fordeling av kostnadene på de forskjellige type sakene vil derfor 
nødvendigvis føre til visse unøyaktigheter i påløpte behandlingsgebyr i den enkelte sak. Det 
kan tenkes dispensasjonssøknader der tidsbruken er forholdsvis beskjeden og på den annen 
side kan det forekomme meldingssaker som er svært tidkrevende. Disse konsekvensene er 
imidlertid vurdert og akseptert i fastsettelsen av gebyrregulativet.

En viser for øvrig til kommunal- og regionaldepartementets skriv av 12.06.09:
Kostnader forbundet med kommunenes utøvelse av bygningsmyndighet avhenger av den enkelte 
kommunes organisering av tjenestene og valg av innsatsfaktorer, samt karakteristika ved den 
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byggevirksomhet som skjer i kommunen. Dette vil være bestemmende for gebyret. Selvkost 
innebærer aksept for variasjonsspenn. Variasjonsspenn avhenger av valg av prissystem, kommunens 
kostnader, naturlige variasjoner mellom sakene og usikkerhet. Variasjonsspenn kan kvantifiseres ved 
analyse av kostnadselementene og prissystemet, både gjennom statistisk metode eller ved såkalt 
"case-studie". Slik analyse kan legges til grunn for vurdering av naturlige og akseptable variasjoner, 
både når det gjelder fastlegging av prissystem gjennom gebyrregulativ og i den konkrete sak. 

Det føres ikke timebruk internt i seksjonen, så en kan ikke fastslå med nøyaktighet hvor mye 
tid som brukes på den enkelte sak.
Det er likevel ingenting som tyder på at det har vært mindre arbeid med denne saken enn 
lignende saksforløp. Angjeldende sak var på ingen måte kurant og det forelå også 
merknader fra naboer.

Rådmannen kan forstå at det er forsmedelig å måtte betale kr. 18.270,- uten å få noe 
håndgripelig igjen for det, men det må legges til grunn at tilakshaver kjente til både 
gebyrregulativet og risikoen for at dispensasjonssøknaden ikke ville bli innvilget.

”Urimelig gebyr” bør først og fremst ses i hensyn i saker der det grunnleggende oppsettet av 
gebyrregulativet slår særlig uheldig ut, for eksempel ved større lagerbygg hvor 
behandlingsgebyret i hovedsak består av arealgebyr. 

Rådmannen finner etter dette at behandlingsgebyret ikke fremstår som urimelig.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden om nedsettelse av gebyr.

Økonomiske konsekvenser:
Reduksjon i gebyret vil naturligvis gi redusert inntekt til seksjon byggesak.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert 15.08.12 om nedsettelse av 
behandlingsgebyr i sak PTU-100/12 av 12.06.12, og har funnet at påløpt behandlingsgebyr i 
saken er urimelig. Behandlingsgebyret settes ned til kr. ….. ,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 7 i gebyrregulativ for byggesaker, vedtatt av 
kommunestyret den 20.12.10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
242296 Klage på mottatt faktura vedr. dispensasjonssøknad

230177
Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen - Evelyn og Viggo 
Mattsson

254790 Gebyrregulativ for byggesaker
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

9 U 04.06.2012

Evelyn og Viggo 
Mattsson; 
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus; 
Bjerkreim Trelast AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 03.07.2012 Bjerkreim Trelast AS
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

11 I 15.08.2012 Viggo Mattsson
Klage på mottatt faktura vedr. 
dispensasjonssøknad

13 X 20.11.2012 Gebyrregulativ for byggesaker

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND

N Nina Myklebust Midbrødveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2012
Arkiv: :GBR-2/133, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1919
Journalpostløpenr.:
12/15013

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
100/12 Planteknisk utvalg 12.06.2012

Dispensasjon - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 - Seksarvågen -
Evelyn og Viggo Mattsson
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 11.04.11, søkt om dispensasjon og oppføring av fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 133. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplan da området 
ikke er regulert til byggeområde.
Naboer er varslet og det har kommet inn nabomerknader fra Brit Turid Motland og Alf Tore 
Melhus.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 
fylkeskommune for uttale.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men har 
funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

12.06.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-100/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra 
regulert byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, men 
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har funnet at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene bak 
byggeforbudet.

Dispensasjon kan derfor ikke gis.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan 
for Mastrastranden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadbergvågen m.m. 

Vedtaket er enstemmig,

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Seksarvik, stadfestet av fylkesmannen 04.07.69.
Det fremgår av punkt 1 i bestemmelsene til planen at det bare kan oppføres hytter i det antall 
og den plassering som fremgår av plankartet. 

Det fremgår ikke av reguleringsplanen hvor store hytter som er tillatt. Det er derfor vanlig 
praksis å anse kommuneplanens bestemmelser som retningsgivende. På 
søknadstidspunktet gjaldt kommuneplanen vedtatt av kommunestyret 17.09.07. Området var 
da benevnt som BF-område i kommuneplanens arealdel. I § 3-11 heter det:
I byggeområdene merket BF skal bebyggelsen ha fasadekledning av tre og saltak som tekkes med 
teglstein. Møneretning og takvinkel skal tilpasses nærliggende bebyggelse. bebyggelsens karakter, 
stiluttrykk, vindussetting og – utforming, fargebruk m.v. skal være i samsvar med stedlig, tradisjonell 
byggeskikk.
Bygningenes grunnflate skal ikke overstige 60 m². maksimal mønehøyde settes til 5,0 meter.
Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan.

Adgangen til å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

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

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

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

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

Som begrunnelse og bakgrunn for dispensasjonen er det i skriv datert 17.02.11 anført:
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Eier av eiendommene gnr. 2 bnr. 75, 132 og 137, Brit Turid Motland og Alf Tore Melhus har i 
skriv datert 07.09.10 og 11.03.11 kommet med merknader til tiltaket. Det anføres i hovedsak:
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Til dette har ansvarlig søker i skriv 06.04.11 kommentert:

Saksbehandlers vurderinger:
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Spørsmålet blir 
dermed om hensynene bak det regulerte friområde blir vesentlig tilsidesatt.
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Det er i planen bestemt plasseringen og antallet hytter i planområdet. Dette betyr at det ikke 
kan bebygges utenfor de spesifikt angitte områdene. Rådmannen legger til grunn at de 
hensynene som normalt inngår i dagens bruk av arealformålet ”friområde” også gjør seg 
gjeldende i dette området.
Formålet med et byggeforbud som vist i reguleringsplankartet er blant annet å ivareta 
estetiske hensyn og fri ferdsel for allmennheten. Det vil også være nærliggende at hensyn til 
strandsoneforvaltning gjør seg gjeldende i noen grad selv om området er avsatt til 
byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Området hvor fritidsboligen skal plasseres er et av få områder som i dag fremstår som et 
friområde/ grøntområde innenfor planområdet. Arealet bør derfor skjermes mot nye 
byggetiltak for å opprettholde et naturpreg på landskapet. 
En finner ikke å kunne legge vekt på søkers argument om at eiendommen kan benyttes til 
”noe annet” enn ”villnis”. 

Reguleringsplanen fremstår i dag som ferdig utbygget. Dette vil i seg selv tale mot 
dispensasjon da en har oppnådd et byggeområde som ønsket i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.
Det fremgår ikke av begrunnelsen for dispensasjon, men en antar likevel ut fra 
omstendighetene samt at hytten er prosjektert ut fra en tilstøtende reguleringsplan, at søker 
mener det er grunnlag for fortetting i planområdet. 

Det kan være tilfelle at fortetting av planområdet både er mulig og ønskelig, men 
dispensasjonsadgangen etter § 19-2 er begrenset. Dersom hensynet bak det regulerte 
byggeforbudet fortsatt gjør seg gjeldende med styrke må en slik fortetting skje gjennom en 
reguleringsendring.
En dispensasjon vil etter Rådmannens syn i alle tilfelle legge press for utbygging/ fortetting 
av hele Seksarvågen. Det er mange forholdsvis store tomter i området hvor det kan være
mulig med fortetting. Da begrunnelsen for dispensasjon i dette tilfellet nødvendigvis vil være 
av såpass generell karakter, vil en skape forventning om at dispensasjoner kan påregnes.
Kommunen må prøve å unngå at dispensasjoner undergraver vedtatte planer som 
informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning 
i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved 
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. 

En finner uansett ikke grunnlag for å legge den tilstøtende reguleringsplanen for gnr. 2 bnr. 
37 til grunn. Etter at denne planen ble vedtatt har det trådt i kraft en ny lov som ifølge 
lovforarbeidene skal være strengere med hensyn til både dispensasjon og 
strandsoneforvaltning. At det etter mekling med Fylkesmannen i Rogaland ble vedtatt en 
fortetting i 2004 kan neppe uten videre tas til inntekt for at det bør gis dispensasjon i dette 
tilfellet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det regulerte byggeforbudet.

Dersom planteknisk utvalg skulle finne at dispensasjonen ikke i vesentlig grad vil tilsidesette 
hensynene bak det regulerte byggeforbudet, må det vurderes hvorvidt fordelene ved å gi 
dispensasjonen er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Tiltakshaver må 
kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. En slik fordel må være tilstrekkelig 
spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningslovens 
setter.

Det fremgår av lovforarbeidene at det ”i saker hvor det foreligger helt spesielle 
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det 
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understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter 
plan- og bygningsloven”.
Rådmannen finner ikke at tiltakshavers savn etter sjøen og Midbrød kan anses som ”helt 
spesielle personlige hensyn” som kan tillegges vekt i en dispensasjonsvurdering. 

Videre er dispensasjonen begrunnet med at området ”fremstår som et villnis med en 
avrenning av et eller annet som hadde vært greit å få ryddet opp i”. Det er for Rådmannen 
noe uklart hva som menes med dette argumentet. At området fremstår som et villnis er i tråd 
med reguleringsplanen og vil i alle fall ikke tale for dispensasjon. Videre antydes det at det 
forekommer forurensning eller lignende. En kan heller ikke se at dette skal tale for en 
dispensasjon. Dersom det forekommer forurensning har hjemmelshaver en selvstendig plikt 
til å utbedre forholdet etter forurensingsloven.

I den samlede vurderingen skal nabomerknadene vurderes. Det skal bemerkes at Melhus og 
Motland ikke lenger er hjemmelshavere til eiendommen gnr. 2 bnr. 137, Midbrødveien 98. En 
kan likevel ikke se at dette skal ha betydning da de fortsatt vil være part i saken samtidig 
som de fortsatt er hjemmelshavere til eiendommene gnr. 2 bnr. 132 og 137. Det er 
hjemmelshaver på søknadstidspunktet som skal varsles. Ved etterfølgende endringer i 
eierforhold kan dette slå uheldig ut, men merknadene skal likevel vurderes. Saksbehandler 
er for øvrig muntlig gjort kjent med at ny hjemmelshaver for Midbrødveien 98 ønsker å 
opprettholde de samme merknadene.

Kommunen skal legge til grunn de opplysningene som gis av søker og tiltakshaver, og en 
kan ikke se at forholdene tilsier annet her. En legger derfor til grunn at tiltakshaver har 
nødvendige privatrettslige rettigheter samt at de ansvarlige foretakene tar tilstrekkelig hensyn 
til byggegrunn. Andre privatrettslige forhold kan ikke kommunen ta hensyn til.

Hva gjelder merknaden angående bygging på areal som fremstår som grøntområde er 
rådmannen for så vidt enig og viser til ovenstående drøfting av forholdet.

Videre er det anført at eiendommen gnr. 2 bnr. 75 ved en dispensasjon vil få en vesentlig 
forringelse med hensyn til utsikt til sjø og til grøntområdet. I utgangspunktet må naboer 
forvente å miste utsikt og lignende da det er både et kommunalt og nasjonalt ønske om 
fortetting av eksisterende byggeområder. 
I dispensasjonssaker vil det imidlertid være rimelig å legge større vekt på slike innvendinger 
da en ikke må ha de samme forventningene til fortetting. Mens plangrunnlaget her har vært 
uendret siden 1969, har strandsoneforvaltningen blitt strengere med årene.
Boligen på eiendommen gnr. 2 bnr. 75 vender seg mot sjøen og utsikten må anses å være 
en dominerende kvalitet ved eiendommen. Selv om utsiktstapet ikke vil være total kan en 
neppe kalle ulempen for beskjeden, og merknadene bør tillegges vekt i den samlede 
vurderingen.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene.

Skulle planteknisk utvalg likevel finne at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede, skal en 
bemerke at en i tråd med dagjeldende kommuneplan (videreført i ny kommuneplan), ikke 
ønsker at fritidsboliger i BF-områder overstiger 60 m² bebygd areal. Omsøkt tiltak har et 
bebygd areal på ca. 75 m² og en bør vurdere å kreve at tiltaket revideres i tråd med 
kommuneplanens retningslinjer.
Videre kan ikke fritidsboligen kobles til offentlig avløp før området er tilknyttet det nye 
kommunale renseanlegget i Ytstebrød. Det er uvisst når dette vil skje for dette området. Ved 
en eventuell tillatelse bør det derfor stilles krav om at tiltaket ikke tas i bruk før fritidsboligen 
kan kobles til offentlig avløp.
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Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden da dispensasjonen i vesentlig 
grad vil tilsidesette hensynet bak regulert friområde.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad mottatt her 11.04.11 om dispensasjon fra regulert 
byggeforbud og oppføring av fritidsbolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 133, og har funnet å 
anbefale dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2.

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
230769 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
137988 Protest mot søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 2 bnr 133
170681 Søknad om rammetillatelse - oppføring av fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien
170684 Dispensasjonssøknad
170686 Innkommet naboprotest
170685 Kommentarer til innkommet nabomerknader
170687 Situasjonskart
170689 Fasadetegninger
170690 Plantegning
170691 Snitt tegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 07.09.2010
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus

Protest mot søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 2 bnr 133

1 I 09.09.2010 Bjerkreim Trelast AS
Tilsvar til nabovarsel gnr. 2, bnr. 133 - Evelyn og 
Viggo Mattsson

3 I 11.03.2011 Brit Turid Motland og Alf Protest mot søknad om dispensasjon fra 
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Tor Melhus reguleringsplan - fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133 -
Evelyn og Viggo Mattsson,

4 I 06.04.2011 Bjerkreim Trelast AS
Søknad om rammetillatelse - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

5 U 08.06.2011 Bjerkreim Trelast AS
Foreløpig svar - Søknad om 
rammetillatelse/dispensasjon - oppføring av 
fritidsbolig gnr. 2 bnr. 133, Midbrødveien

6 I 15.06.2011 Bjerkreim Trelast A/S Adressen til tiltakshaver gnr. 2 bnr. 133
8 X 21.05.2012 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

9 U 04.06.2012

Evelyn og Viggo 
Mattsson; 
Brit Turid Motland og Alf 
Tor Melhus; 
Bjerkreim Trelast AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 03.07.2012 Bjerkreim Trelast AS
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

11 I 15.08.2012 Viggo Mattsson
Klage på mottatt faktura vedr. 
dispensasjonssøknad

Parter i saken:
            
SØK Bjerkreim Trelast AS Nesjane 4389 VIKESÅ
P Brit Turid Motland og 

Alf Tor Melhus
Lensmannstunet 33 A 4027 STAVANGER

TIL Evelyn og Viggo 
Mattsson

Sokndalsveien 8 4370 EGERSUND

N Nina Myklebust Midbrødveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.04.2013
Arkiv: :GBR-13/172, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2351
Journalpostløpenr.:
13/4208

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
096/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2.
  

Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i møte 11.12.12 behandlet en klage på byggesakssjefens vedtak i 
sak BMD 234/12 og delvis gav klager medhold, klager Assersen også på det nye vedtaket. 
Han klager både på at garasjen ikke tillates bygget bredere enn 3,5 m, på kravet om at 
muren ikke skal være mer enn 0,1 m høy på den ytterste meteren og på at søknaden om 
redusert saksbehandlingsgebyr ikke ble imøtekommet.

Det anbefales at Planteknisk utvalg opphever vedtak i sak PTU 206/12 og fatter et nytt 
vedtak ettersom vedtaket i sak PTU 206/12 inneholder mangler. Byggesakssjefen anbefaler 
at Planteknisk utvalg aksepteres at veggen i carporten blir inntil 0,5 m høy på den ytterste 
meteren.

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget tar klagen til følge, stopper 
klagesaken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget opphever det 
vedtaket det klages over og fatter et nytt vedtak, er det klagerett for partene på det nye 
vedtaket. Hvis utvalget ikke tar klagen til følge, oversendes klagen til Fylkesmannen i 
Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle Assersen datert 20.01.13 på deler av 
vedtaket i sak PTU 206/12.

Planteknisk utvalg finner at slik vedtaket i sak PTU 206/12 fremstår, hefter det mangler ved 
vedtaket, ved at de vilkårene som er listet opp for å gi tillatelse er oppgitt som nye og 
vesentlige opplysninger i klagen. Søknaden fra Assersen om reduksjon i 
saksbehandlingsgebyret er ikke besvart i vedtaket. Planteknisk utvalg finner det derfor riktig 
å oppheve vedtaket i PTU sak 206/12 og erstatte det med nytt vedtak.

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

1. Tiltaket, slik klager ønsker å plassere det, medfører ingen trafikksikkerhetsmessige 
eller andre ulemper.
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2. Plassering av carporten helt fram i vegglivet på boligen vil gi klare fordeler for klager. 

Tillatelsen til tiltaket gis på følgende betingelser:
1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 50 cm over 

               bakkenivå

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknsik utvalg behandlet en klage som sak 206/12 den 11.12.12.
PTU-206/12 Vedtak:

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

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

               bakkenivå

Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes. 

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

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

Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

Andre opplysninger / fakta i saken:
28.10.10 søkte Byggmester, ingeniør, NTF takstmann Jarl Aase på vegne av hjemmelshaver 
Sturle A. Assersen om tillatelse til oppføring av terrasse, carport og parkeringsplass på 
Fjellveien 8. Det ble samtidig søkt om dispensajon fra gjeldende forskrifter og 
reguleringsplan. Som begrunnelse for dispensasjonssøknaden ble følgende oppgitt:
- Ønske om å få bilene bort fra Fjellveien og redusere risikoen for ulykker.
- Øke antall parkeringsplasser.
- Få tak over en bil, samt forbedre bomiljøet med ny utvendig terrasse mot sør og vest.
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Søknaden gjelder oppføring av en carport med front like langt fram som bolighuset, og med 
bredde 4,0 m og lengde 5,2 m. Oppå denne carporten vil man ha terrasse. Sørveggen på 
carporten er vist med 1,0 m høyde i vest, og økende trinnvis til full etasjehøyde på den 
innerste delen. På et høyere terrengnivå bak carporten søker man om å få etablere en 
parkeringsplass for 1 personbil.

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

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

I vedtaket i Planteknisk utvalg fremkommer det at carporten ikke kan bygges bredere enn 3,5 
m. 

Assersen skrev i klagen fra 11.06.12 at saksbehandlingstiden har vært urimelig lang, ca. 20 
måneder. Han håper derfor å få reduksjon på saksbehandlingsgebyret.

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

Vedtaket i sak 206/12 ble sendt ut fra kommunen 07.01.13. 

20.01.13 klagde Assersen på det nye vedtaket. I klagen, som er vedlagt fotografier, skriver 
han at søknaden hans er at carporten skal være 4 m bred, mens Planteknisk utvalg sier at 
den skal være 3,5 m bred. Denne bredden vil medføre et problem. Det er i dag en mur ca. 4 
m fra husveggen. Denne muren hadde Assersen tenkt å benytte til å sette søylene til 
carporten på. Han bemerker videre at Planteknisk utvalg har bestemt at carportmuren bare 
må stikke 0,1 m over bakkenivå. Han spør om det er slik å forstå at han må sette opp en ny 
mur 0,5 m innenfor allerede eksisterende mur, og at denne bare kan være 0,1 m høy. 
Eksisterende mur er i dag 0,8 m høy. Assersens forslag er at eksisterende mur kappes ned 
til 0,5 m, og at denne benyttes til å sette søylene på. Det blir da 0,3 m lavere hjørne, som 
han tror blir et bedre alternativ for sikten. Han viser til de vedlagte bildene. 

Når det gjelder gebyret, så trodde Assersen at det var hans rett å få ettergitt noe av dette når 
tidsfrister har gått så pass langt over tiden. Hvis så ikke er tilfelle, spør han om dette bare er 
en frase. Dersom det er slik, kan kommunen i realiteten ta den behandlingstiden den vil uten 
at det får noen konsekvenser, skriver Assersen.

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

I vedtaket det klages over fremkommer blant annet følgende:

”Klagen inneholder følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet:
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1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 10 cm over 

               bakkenivå.”
Disse tre punktene er vilkår, ikke nye opplysninger som fremkommer i klagen.
Byggesakssjefen er usikker på om en slik formulering i vedtaket i sak 206/12 vil bli akseptert 
av Fylkesmannen i en eventuell klagebehandling. Dessuten er ikke søknaden om redusert 
gebyr som fremkommer i klagen fra 11.06.12 besvart i vedtaket i sak PTU 206/12. 
Byggesakssjefen anmoder Planteknisk utvalg å fatte et nytt vedtak som er litt justert.

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

Det er etter byggesakssjefens syn ikke rett å gi tillatelse til tiltak som ligger utenfor det som 
fremstår som en usikker eiendomsgrense. Man bør heller legge inn en liten ”sikkerhets-
margin” inntil sikker grense er innmålt. Tiltakshaver har anledning til å kreve kartforretning for 
å få fastsatt sikker eiendomsgrense. I vedtaket i sak 206/12 er det sett som et vilkår at 
eiendomsgrensen må klarlegges før tiltaket iverksettes. Dette vilkåret er foreslått også i det 
nye vedtaket. 

Dersom man beholder dagens mur mot felles atkomstvei til nr. 10, 12, 14 og 16, og setter 
opp en ny mur for carporten i en avstand på inntil 3,5 m fra grunnmursveggen, vil det bli to 
parallelle murer her, med en avstand på om lag 0,4 m. Det ville vært gunstig for bruken av 
den felles avkjørselen til nr. 10, 12, 14 og 16 at eksisterende mur her blir tatt ned i 
forbindelse med bygging av ny carport og at kjørebanen i atkomstveien flyttes inn mot 
carportveggen. En slik utvidelse av kjørebanen ville også klager ha nytte av ved parkering på 
”nivå 2”.
  
Klage på avslag om redusert byggesaksgebyr.
I et foreløpig svar på søknaden, datert 30.11.10, ble ansvarlig søker gjort oppmerksom på at 
saksbehandlingstiden for dispensasjoner var ca. 12 - 14 måneder. Ansvarlig søker ble også 
gjort oppmerksom på gebyrene for saksbehandlingen. Den aktuelle dispensasjonen hadde et 
gebyr på kr 2.600,- i 2010. Ifølge gebyrregulativet skal gebyret betales ut fra det gebyret som 
gjelder når vedtaket fattes. I 2012 hadde dette gebyret steget til kr 4.618,-. 

Søknaden er registrert i Eigersund kommune 28.10.10. Vedtak ble fattet 06.06.12. Det hadde 
da gått vel 19 måneder. Dette er noe mer enn ”ca. 12 - 14 måneder”. 

I plan- og bygningsloven § 21-7 fremkommer følgende bestemmelse i første ledd:
”Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, 
skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre 
annet følger av andre eller tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen 
tilbakebetale byggegebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd.”

I dette tilfellet var man avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Når det 
søkes om dispensasjon, gjelder ikke den bestemmelsen i plan- og bygningsloven som det er 
sitert fra ovenfor. I slike tilfeller gjelder den generelle regelen i forvaltningslovens § 11a første 
ledd om at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
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Det faktum at vedtaket er fattet noen måneder etter det tidspunktet som ble antydet i det 
første svaret medfører i seg selv ikke at søker har krav på redusert saksbehandlingsgebyr.

Høyde på vegg i carport.
Klager foreslår en vegghøyde ytterst på 0,5 m. I dag er muren ca. 0,8 m høy. En vegghøyde 
på 0,5 m vil ikke medføre noen trafikksikkerhetsmessige ulemper selv om carporten kommer 
helt fram i vegglivet på bolighuset. En vanlig formulering i blant annet 
reguleringsbestemmelser, er at det ikke må være vegetasjon eller gjenstander som rager 
over 0,5 m over tilliggende vegers planum i sikttrekanter.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

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

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen inneholder følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke 
var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1. En bredde på carporten på 3,5 m vil ikke gi Assersen en tjenlig carport.
2. Ilagt gebyr anses som urimelig høyt.

Vedtaket i sak PTU 206/12 endres på følgende måte:
1. Maksimal bredde på carporten blir 4,0 m.
2. Byggesaksgebyret som ble ilagt i delegert sak 234/12 reduseres skjønnsmessig til kr.      

,-.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

254894
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. Assersen, Fjellveien 
8. Klage på vedtak og søknad om redusert gebyr.

265304 Erklæring om klage, carport gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. Assersen, Fjellveien 8
265305 Foto
255050 Reg bestemmelser Fjellveien.pdf
255051 Reg plan Fjellveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2010
Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

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

2 U 30.11.2010
Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

Foreløpig svar - søknad om ett- trinns 
søknadbehandling - oppføring av terrasse 
m/parkering/carport under samt

6 X 06.06.2012 Godkjente ansvarsretter

5 U 06.06.2012
Byggm./ing/NTF Jarl 
Aase

Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  
parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8

7 I 11.06.2012 Sturle Assersen
Svar på tillatelse til tiltak terrasse/carport og 
parkering gnr. 13 bnr. 172

9 U 03.12.2012
Sturle A. Assersen; 
Byggm./ing/NTF Jarl 
Aase

Varsel/informasjon om befaring

11 X 07.01.2013 Jarle Valle Situasjonskart godkjent av PTU 11.12.12

10 U 07.01.2013
Byggm./ing/NTF Jarl 
Aase

Oversendelse av vedtak i planteknisk utvalg -
klage på vedtak terrasse, carport,  
parkeringsplass + saksbehandlingsgebyr gnr. 13 
bnr. 172 - Sturle A. Assersen, Fjellveien 8

12 I 20.01.2013 Sturle A. Assersen
Erklæring om klage, carport gnr. 13 bnr. 172 -
Sturle A. Assersen, Fjellveien 8

Parter i saken:
            
SØK Byggm./ing/NTF Jarl 

Aase
Postboks 8 4379 EGERSUND

TIL Sturle A. Assersen Fjellveien 8 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-13/172, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2351
Journalpostløpenr.:
12/29862

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
206/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

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

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

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

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

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

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

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

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

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

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

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

Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes. 

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

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

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

PTU-206/12 Vedtak:

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

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

Klagen tas til følge ved at vilkår 2 og 3 i sak BMD 234/12 strykes. 
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Vedtaket i sak BMD 234/12 opprettholdes med ovennevnte endring.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

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

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

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

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

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

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

§7 Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med 
hensyn til materialvalg, form og farge. 
Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført frittliggende garasje. Garasjen 
kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35 m² og skal være tilpasset 
bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. 
Garasje kan innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense. 
Garasjens endelige plassering fastsettes av bygningsrådet. 
Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for 
bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. 
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for 1 bil. 
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I en uttalelse fra Regionantikvaren datert 23.06.11, skriver Kluge at tiltaket ligger utenfor de 
regulerte spesialområder for bevaring. Ved befaring ble han klar over at carporten vil få 
atkomst direkte fra gata. Avstand fra vei må da vurderes. På samme måte må man være 
oppmerksom på forholdet omkring grunnmur og mulig undergraving. For øvrig står det et 
eldre uthus på eiendommen, som Kluge mener bør forsøkes bevart. Dersom disse 
momentene finnes i orden, bør søknaden bli godkjent i henhold til den vedlagte skissen, 
skriver Kluge.

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

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

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

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

Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

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

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

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

Hvis man legger til grunn at kjørebanekanten på Fjellveien her ligger om lag 3 m fra fronten 
på omsøkte carport, vil det være akseptabel sikt for utkjøring fra carporten og carporten vil 
ikke komme i konflikt med siktkravene ved utkjøring fra den private veien til nr. 10, 12, 14 og 
16.
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Et annet moment som må drøftes her, er de usikre eiendomsgrensene. Når man korrigerer 
for takutstikk på vedlagte kart, ligger den usikre eiendomsgrensa mot vest om lag i vegglivet
på grunnmuren på nr 8. Tilsvarende ligger den usikre eiendomsgrensa mot sør ca. 3,7 m fra 
vegglivet på grunnmuren når man korrigerer for takutstikket på bolighuset. Dagens mur mot 
den private veien til nr. 10, 12, 14 og 16 ligger ca. 4,1 m fra grunnmuren. Den usikre 
eiendomsgrensa har en ”knekk” i eiendommens sørvestre hjørne, der et hjørne på ca. 1,3 m 
x 1,6 m er ”kuttet av”. 

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

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

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

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

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

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

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

144147 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
144148 Søknad om dispensasjon - SørVest Taksering ans
144150 Situasjonskart
144151 Ny terrasse, carport og parkering - SørVest, carport og parkering
144152 Bilder - fjellveien 8
144153 Plan og fasetegninger

233004
Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8

234964 Svar på tillatelse til tiltak terrasse/carport og parkering gnr. 13 bnr. 172
255050 Reg bestemmelser Fjellveien.pdf
255051 Reg plan Fjellveien.pdf
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255081 Skisse utarbeidet av saksbehandler, Fjellveien.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2010
Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

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

2 U 30.11.2010
Byggm/ing/NTF Jarl 
Aase

Foreløpig svar - søknad om ett- trinns 
søknadbehandling - oppføring av terrasse 
m/parkering/carport under samt

6 X 06.06.2012 Godkjente ansvarsretter

5 U 06.06.2012
Byggm./ing/NTF Jarl 
Aase

Tillatelse til tiltak- Terrasse, carport,  
parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8

7 I 11.06.2012 Sturle Assersen
Svar på tillatelse til tiltak terrasse/carport og 
parkering gnr. 13 bnr. 172

Parter i saken:
            
SØK Byggm./ing/NTF Jarl 

Aase
Postboks 8 4379 EGERSUND

TIL Sturle A. Assersen Fjellveien 8 4370 EGERSUND

Side 366 av 543



Side 367 av 543



Side 368 av 543



Side 369 av 543



Side 370 av 543



Side 371 av 543



Side 372 av 543



Side 373 av 543



Side 374 av 543



Side 375 av 543



Side 376 av 543



Side 377 av 543



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.03.2013
Arkiv: :GBR-47/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2588
Journalpostløpenr.:
13/5457

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
097/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 

Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.

Planteknisk utvalg fattet vedtak om dispensasjon den 25.09.12 som sak PTU-150/12.
Dette vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland i skriv av 31.10.12.
Hellvik Hus har i skriv av 07.03.13 sendt inn revidert søknad om deling som Fylkesmannen i 
Rogaland har stilt seg positiv til.

Det er i dag det påklagede dispensasjonsvedtaket som gjelder. Dette vedtaket må enten 
klagebehandles eller omgjøres i tråd med innsendt revidert søknad. 
Rådmannen har ikke delegert myndighet for klagebehandling eller omgjøring av politiske 
vedtak, og saken legges derfor frem for ny behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med søknad 
datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte 
på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i 
kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser. De deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal 
overdras til Eigersund kommune.
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-150/12 den 25.09.12 
omgjøres etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a.

Det anbefales samtidig at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 
omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 
dekar til boligformål. Det forutsettes at de deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål 
skal overdras til Eigersund kommune.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 17.04.12 som sak PTU-061/12:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 47 
bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate deling etter 
jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen eller 
kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som 
vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle 
utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden 
reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av delingen 
ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 

omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 
dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

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

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 25.09.12 som sak PTU-150/12:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 47 
bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate deling etter 
jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen eller 
kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som 
vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle 
utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden 
reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av delingen 
ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av omsøkt 
parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar til 
boligformål.
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Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis dispensasjon fra 
formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det opplyses i søknaden:
Søknaden gjelder hele teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3, Egrefjellet og Varden på Eie. Området er planlagt 
bruk i samsvar med kommuneplan, i hovedsak til boligformål, LNF og trafikkareal.

Det søkes om maksimal utsettelse av oppmålingsforretning (2 år). Begrunnelsen for dette er at 
søknaden gjelder fradelingen av en helg teig og at det ikke vil bli etablert noen nye grenselinjer. 
Grensene er allerede klare nok til å starte planleggingsarbeidet.

Videre anføres det som begrunnelse for dispensasjon i skriv av 19.03.12:
Hellvik Hus Hellvik Eiendsomutvikling AS ønsker å kjøpe teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3 for å videreutvikle 
eiendommen for utbygging. I den anledning har vi startet arbeidet med reguleringsplan for området i 
samarbeid med Eigersund kommune som er eier av naboeiendommen gnr. 47 bnr. 243. teigen som 
ønskes kjøpet er i dag regulert til LNF og boligområde. Gnr. 47 bnr. 3 består i dag av 10 separate 
teiger. Nåværende eiere, som ikke bor i kommunen ønsker å avhende hele teig nr. 4 for å unngå 
ytterlig splitting av eiendommen, med de ulempene det medfører. I tillegg ønsker de ikke å engasjere 
seg i den videre regulerings- og planleggingsprosessen.

Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å videreutvikle og 
regulere eiendommen sammen med Eigersund kommune, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til 
gjeldende kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker vi å skaffe oss 
hjemmel til eiendommen.

Det kan vanskelig ses at en fradeling med påfølgende overskjøting av parsellen, som i dag utgjør en 
egen teig av 47/3, vil medføre ulemper for noen.

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 er i følge gårdskart på totalt 132,6 dekar, hvorav ca. 15,2 dekar 
med skog og ca. 117,4 med annet areal. Eiendommen er fordelt på 10 teiger, hvorav to store 
teiger på henholdsvis 74886,7 m² (omsøkt parsell) og 48767,5 m² og flere små teiger på 
henholdsvis 2141,5 m², 81,3 m², 558,7 m², 2307,8 m², 6490,4 m², 51,4 m², 147,5 m² og 
373,6 m². 
Det er ca. 3 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på teigen på 48767,5 m². 
Det er ca. 2 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på den omsøkte teigen på 
74886,7 m². 

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 nyttes ikke til landbruk i dag.  

På omsøkt teig ligger ca. 51.500 m² innenfor LNF- område og ca. 23.500 m² innenfor 
boligområde. Av de ca. 51.500 m² som ligger innenfor LNF- område er ca. 2 dekar løvskog 
og ca. 49,5 dekar fjell (utmark). 

Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse i § 1.2, jfr. pbl § 11-9 nr. 1:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

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

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

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv av 31.10.12 påklaget vedtaket planteknisk utvalg fattet 
som sak PTU-150/12 den 25.09.12. Fylkesmannen anførte som begrunnelse for klagen:
Den største delen av parsellen som er søkt fradelt er i arealdelen i gjeldende kommuneplan disponert 
som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). For at dispensasjon skal kunne vurderes i 
slike områder, er det en forutsetning at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

En fradeling av areal i LNF-område til et utbyggingsfirma vil kunne gi forventning og press om en 
fremtidig omdisponering til boligformål. Det er viktig at areal til landbruksformål i LNF – område er 
knyttet til landbrukseiendom. Det er lang praksis for at det ikke skal åpnes for at utbyggingsfirma skal 
stå som eiere av LNF-områder. En slik eierform er negativ for forvaltningen av LNF-området og legger 
uheldige føringer på fremtidige kommuneplanprosesser. Dersom selger av parsellen ikke selv ønsker
å beholde delen som er avsatt som LNF-område, bør alternativet være å selge dette arealet og de 
øvrige teigene av eiendommen som tilleggsareal til andre aktuelle landbrukseiendommer, ikke til 
byggefirma.

Etter § 19-2 i plan- og bygningsloven skal statlige og regionale rammer og mål vektlegges ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra gjeldende plan. Videre bør kommunen heller ikke gi 
dispensasjon fra planer når statlig myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Vi vil etter dette be om at kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av parsell fra gnr./bnr. 
47/3 i Eigersund kommune gjøres om. I denne vurderingen har Fylkesmannen lagt vekt på de hensyn 
som skal vises i forhold til det lokale selvstyret, slik det fremgår av § 34 i forvaltningsloven, men har 
kommet frem til at de sentrale føringene, hensynet til kommunen sine egne planer og 
presedenshensynet må tillegges avgjørende vekt.

Dersom vedtaket ikke blir endret, ber vi om at saken blir sendt til Fylkesmannen i Rogaland for 
ekspedisjon til klageinstans.

I etterkant av denne klagen har jordbrukssjefen på oppfordring fra Fylkesmannen undersøkt 
hvorvidt det finnes muligheter for bruksrasjonalisering eller andre alternativer til å la Hellvik 
Hus stå som eier av områdene som vil bli avsatt til friluftsområde. 
Jordbrukssjefen opplyser i e-post av 10.12.12:
Viser til epost fra Terje Grastveit i Hellvik Hus 28.11.2012. Det er helt greit for Hellvik hus om de kun 
får overta de to parsellene merket grønt på kartet (til boligformål) og at Eigersund kommune 
vederlagsfritt får overta resten av parsellen på 75 dekar.  Etter telefonsamtale med Bjørn Henriksen, 
en av grunneierne av 47/3, var dette også helt greit for han. Dette må vel være greit for fylkesmannen. 

Grunneierne av gnr./bnr. 47/3 har ellers ingen planer om å selge ut mer fra eiendommen enn disse 75 
dekar. Disse arealene er heller ikke interessante for landbruk mener jeg. Mye er avsatt til annet formål  
(bolig og gravlund ) eller ligger som bratt LNF område nær boligområde.  Jeg snakket med den største 
grunneieren i området, Tom Magne Tengsareid, som eier gnr./bnr. 48/2. Han mente arealene var helt 
uinteressante for landbruk. Han ville ikke kjøpt 2 parseller av gnr./bnr. 47/3 ved Litle Langavannsfeltet 
hvis disse ble lagt ut for salg

I e-post av 11.12.12 uttaler Fylkesmannen i Rogaland :
Viser til din e-post under, angående sak om fradeling av parsell fra gnr./bnr. 47/3. I e-posten skriver du 
at LNF-området på parsellen ikke er interessant for landbruk. Dere har i tillegg vært i kontakt med 
nærliggende landbruksprodusent, som bekrefter at dette ikke er et interessant landbruksområde. Han 
er heller ikke interessert i å kjøpe området. Det er fint at dere har undersøkt mulighetene i denne 
saken. 
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I e-posten blir det videre foreslått at Hellvik Hus kjøper deler av parsellen, som er avsatt til boligformål, 
mens kommunen blir stående som eier av den delen av parsellen som i kommuneplanen er avsatt til 
LNF-formål. 

Forutsatt at nytt vedtak blir som beskrevet over, og på bakgrunn av de nye opplysningene i saken, 
mener vi at kommunen har fulgt opp våre ankepunkter i klagesaken. Utover dette har vi ikke flere 
innvendinger til det omsøkte tiltaket, og vi anser herved vår klage for etterkommet av kommunen.

Eigersund kommune v/ bygg-og eiendomssjefen Helge Waage uttaler i e-post av 23.01.13:
Eigersund kommune har ingen merknader til erklæringer hvor eier av teig av gnr. 47 bnr. 3 forplikter 
seg til når tekniske anlegg er ferdig utbygd, vederlagsfritt å overskjøte til Eigersund kommune areal 
som i framtidig vedtatt reguleringsplan er regulert til:

 Offentlig veggrunn
 Offentlige lekeplasser
 Andre friluftsområder dersom det foreligger geologisk rapport om at disse områdene er 

rassikret.

Bygg- og eiendomssjefen forutsetter at nærmere avklaring og vilkår for overtakelse av areal avklares i
utbyggingsavtale.

Søker sendte inn følgende erklæring 07.03.13:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS erklærer med dette seg villig til å overdra vederlagsfritt til 
Eigersund kommune, de deler av teig 4 under gnr. 47 bnr. 3 (se vedlagt kart datert 10.01.13) som i 
fremtidig reguleringsplan blir avsatt til friluftsformål, offentlig veggrunn og lekeplass, så snart det 
tekniske anlegget er ferdig utbygd og godkjent av de respektive kommunale myndigheter. Før
overdragelsen finner sted, skal det foreligge geologisk rapport om at områdene avsatt til friluftsformål 
er rassikret.

Betingelsene for at en overdragelse som nevnt ovenfor kan finne sted, er at nåværende eier av gnr. 
47 bnr. 3 får tillatelse til å fradele nevnte teig, utstede matrikkelbrev for arealet og overføre hjemmelen 
til Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS.

Denne erklæringen kan tinglyses på gnr. 47 bnr.    så snart parsellen (teig 4) har fått eget 
matrikkelnummer.

Denne erklæringen er funnet god nok av både Eigersund kommune og Fylkesmannen i 
Rogaland.

Saksbehandlers vurderinger:
Tidligere vurderinger i sakene PTU-061/12 av 17.04.12 og PTU-150/12 av 25.09.12 legges til 
grunn med den endring som gjelder overdragelse av område som skal reguleres til 
friluftsområde.

Disse områdene er som det fremgår ovenfor ikke egnet til landbruksdrift, samtidig som 
Fylkesmannens anmerkninger om at byggefirma ikke bør stå som eier av slike områder, blir 
imøtegått.
Området vil med en slik løsning ikke bli gjenstand for forventninger eller annet press til å 
bebygge den i strid med kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen har ingen merknader til en slik dispensasjon, og delingen kan dermed 
gjennomføres. Dersom revidert søknad om dispensasjon tillates, vil Fylkesmannens klage i 
realiteten etterkommes, og det behøves ingen uttrykkelig klagebehandling.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg omgjør sitt tidligere vedtak og gir tillatelse til den 
reviderte søknaden. 

Universell utforming:
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Ivaretas i planprosessen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med søknad 
datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3, og har funnet at det ikke kan gis dispensasjon som omsøkt.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan da ……..

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

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

Det gis samtidig instruks om at rådmannen fremmer Fylkesmannen i Rogalands klage av 
31.10.12 på sak PTU-150/12 av 25.09.12 som egen sak.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274155 Oversiktskart
273584 Situasjonskart
273583 Erklæring

240947
2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

221861
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan

239582
Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

252178 Klage_fradeling av parsell på gnr. 47 bnr. 3.pdf
268941 Vedrørende revidert søknad gnr. 47 bnr. 3
264062 Svar vedr. søknad fradeling teig av gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet, Eideveien 8

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien
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2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan

11 U 02.05.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon/ 
Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 
- Varden/Egrefjellet, Eideveien

12 I 05.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

14 U 05.10.2012
Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

Oversendelse av vedtak - Deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

15 X 08.10.2012 Godkjent situasjonskart

16 U 09.10.2012
Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

Vedrørende tillatelse til deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

17 I 31.10.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak om fradeling av parsell på gnr. 
47 bnr. 3

18 U 10.12.2012
Nevøy Hadle; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Spørsmål til klagen på gnr. 47 bnr. 3 - LNF i ny 
reguleringsplan

21 I 14.12.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende revidert søknad gnr. 47 bnr. 3

19 I 10.01.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedr. overdragelse av teig 4 gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet, Eideveien 8

20 U 23.01.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Svar vedr. søknad fradeling teig av gnr. 47 bnr. 3 
- Egrefjellet, Eideveien 8

22 I 25.01.2013 Hellvik Hus Hellvik AS Erklæring om avhending gnr. 47 bnr. 3

24 U 06.03.2013 Hellvik Hus AS
Vedr. deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig 
nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

25 U 07.03.2013 Hellvik Hus AS
Tilbakemelding vedr. deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4

26 I 07.03.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Erklæring om overdragelse av areal fra Hellvik 
Hus til Eigersundkommune deler av gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4

27 I 07.03.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Erklæring - avhenting av areal til Eigersund 
kommune - teig av gbnr. 47/3

28 X 19.03.2013 Oversiktskart

29 I 03.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannens vedtak, deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4

Parter i saken:
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H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES

Side 385 av 543



Side 386 av 543



Side 387 av 543



Side 388 av 543



1

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.09.2012
Arkiv: :GBR-47/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2588
Journalpostløpenr.:
12/21579

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
150/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling -
gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 
Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.
Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon som omsøkt i møte den 17.04.12 som sak PTU-
061/12.
Fylkesmannen i Rogaland fraråder i skriv av 05.07.12 at det dispenseres som omsøkt.
Saken legges med dette frem for planteknisk utvalg for endelig behandling.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 

av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.
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2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-150/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 
av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.
Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 17.04.12 som sak PTU-061/12:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen gnr. 47 
bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate deling etter 
jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen eller 
kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som vist 
i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle 
utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden 
reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.
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Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av delingen ikke 
kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 

omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar 
til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis dispensasjon 
fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens reguleringsplankrav som omsøkt.

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

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fylkesmannen fraråder dispensasjon i sin uttalelse av 05.07.12. Som begrunnelse er det anført 
følgende:
Resterende del av parsellen, ca. 51,5 dekar, er ifølge saksdokumentene avsatt som LNF- område i 
kommuneplanen. En deling av dette området er i strid med nylig vedtatt kommuneplan. Deling av dette 
området til et utbyggingsfirma vil kunne gi forventning og press om en fremtidig omdisponering av LNF-
område til boligformål. Det er derfor ikke ønskelig at et utbyggingsfirma skal kjøpe et slikt LNF- areal. Vi 
vil derfor fraråde en fradeling av området som er avsatt som LNF- område.

Det er videre søkt om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser i § 1.2 om 
reguleringsplan. Vi kan ikke se at det foreligger grunner til å dispensere fra dette kravet og vil fraråde en 
dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser i § 1.2.

Det vises for øvrig til saksfremlegg behandlet i møte den 17.04.12 som sak PTU-061/12.

Fylkesmannen bemerker i sin uttalelse at det ikke fremgår av forrige saksfremlegg hvorvidt 
naturmangfoldsloven er vurdert. Denne vurderingen vil derfor tas med i dette saksfremlegget. 

Det fremgår av naturmangfoldslovens §§ 7 til 12:
§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12) 

       Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, 
herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter 
første punktum skal fremgå av beslutningen. 

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 

       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 sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. 

       Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig 
bruk og vern av naturmangfoldet. 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 

       Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan 
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

       En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
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       Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

       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 de beste samfunnsmessige resultater. 

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør gi 
dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet, i dette tilfellet Fylkesmannen 
i Rogaland, har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
Terskelen for å gi dispensasjon må dermed anses for å være høyere. 

Rådmannen deler imidlertid ikke fylkesmannens bekymringer om at dispensasjonen vil skape 
forventninger om omdisponering av LNF-område til boligformål. Tiltaket medfører en deling i 
lovens forstand, men i praksis innebærer tiltaket kun at en eksisterende teig på eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 får et eget bruksnummer. Delingen medfører altså ingen endring av eksisterende 
bruk samtidig som forutsetningene for fremtidig utvikling av eiendommen forblir de samme.

Videre finner en det ikke naturlig å tillegge særlig vekt på at tiltakshaver er et utbyggingsfirma. 
Et slikt firma vil på lik linje med en privatperson være bundet av forutsetninger og bestemmelser 
i vedtatte planer og plan- og bygningsloven for øvrig.
I dette tilfellet mener rådmannen tvert imot at det vil være til en fordel at tiltakshaver er et 
utbyggingsfirma som vil opptre profesjonelt i den videre utviklingen av området. 

Hva gjelder dispensasjon fra reguleringsplanskravet vil rådmannen igjen påpeke at tiltakshaver 
allerede har startet arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for området. 
Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver ønsker å formalisere eiendomsforhold for å unngå
mulige økonomiske og administrative usikkerhetsmomenter i den videre prosessen. 
Dispensasjon fra reguleringsplankravet på bakgrunn av at det pågår reguleringsplanarbeid 
innebærer en slags forskuttering av dette arbeidet, men det er lite som tyder på at delingen ikke 
vil være kurant så snart reguleringsarbeidet er ferdig.
En kan ut fra de faktiske forhold i saken vanskelig se at hensynene bak reguleringsplankravet 
blir tilsidesatt.

Det vises for øvrig til tidligere saksfremlegg.

Det fremgår av naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene i lovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. 
Delingen vil imidlertid ikke ha innvirkning på naturmangfoldet i området. En anser derfor 
prinsippene i §§ 8-12 som oppfylt. Det skal likevel bemerkes at virkningene av eventuell 
fremtidig bebyggelse av området vil bli vurdert i reguleringsplanprosessen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplankravet i kommuneplanens bestemmelser som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel 
og kommuneplanens krav til reguleringsplan.
Delingen vil vesentlig tilsidesette hensyn bak krav til reguleringsplan da det er knyttet stor 
usikkerhet hvordan eiendommen vil kunne brukes i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Boligområdene i parsellen blir liggende som satellitter som ikke har lovlig atkomst til offentlig 
veg, vann og avløp. Disse forholdene bør avklares i reguleringsplan før det gjennomføres 
deling.
Videre finner en ikke grunn til å legge vekt på privatrettslige forhold som anført i søknaden. En 
kan ikke se det er nødvendig for tiltakshaver å stå som hjemmelshaver for området som skal 
inngå i det omtalte reguleringsplanarbeidet.

Det er vektlagt at Fylkesmannen i Rogaland som statlig myndighet har uttalt seg negativt om 
søknaden.

Søknaden avslås dermed.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

221861
Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan

239582
Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan
11 U 02.05.2012 Rogaland Oversendelse av sak til uttalelse - Dispensasjon/ 
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fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 
- Varden/Egrefjellet, Eideveien

12 I 05.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

Parter i saken:
            
H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Hellvik Hus Hellvik 
Eiendomsutvikling AS

Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES

150/12: 2. gangsbehandling - Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 
47 bnr. 3 - Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS

Rådmannens forslag til vedtak 05.09.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
3. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 

av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.

4. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.
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25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-150/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til 
LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 
gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Vedtaket er enstemmig.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :GBR-47/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
11/2588
Journalpostløpenr.:
12/9710

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
061/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Dispensasjon/ Søknad om deling - gnr. 47 bnr. 3 -
Egrefjellet -  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS
  

Sammendrag:
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS søker på vegne av hjemmelshaver Bjørn Eie 
Henriksen, Inger Johanne Henriksen og Sverre Magnar Nordal om dispensasjon for fradeling 
av en parsell på ca. 75 dekar fra eiendommen gnr. 47 bnr. 3 på Varden/Egrefjellet på Eie i 
Egersund. 
Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å 
videreutvikle og regulere eiendommen, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til gjeldende 
kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker Hellvik Hus å skaffe 
seg hjemmel til eiendommen.
Parsellen inngår i følge søker i et større område der det er startet reguleringsplanarbeid. 

Søknaden forutsetter dispensasjon fra formål vist i kommuneplanens arealdel samt
kommuneplanens bestemmelser om krav til reguleringsplan. Videre stiller plan- og 
bygningsloven krav til opparbeidelse av veg, vann- og avløpsledninger før deling kan tillates.

Rådmannen ser behovet for å legge til rette for nye boligområder i nærheten av jernbane og 
annen offentlig kommunikasjon i samsvar med kommuneplanens arealdel og anbefaler 
dispensasjon. En tillatelse som omsøkt vil også gi et signal om at Eigersund kommune
ønsker å ta et samfunnsansvar ved å støtte næringslivet i saker som gjelder feltutvikling. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom dispensasjon 
anbefales blir søknaden oversendt til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og bygningsloven samt tillate 
deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i kommuneplanen 
eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape forventninger om annen 
bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar sikte på å formalisere 
eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. 
Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling 

av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og 
ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 
dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

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

17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-061/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner å kunne anbefale dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven samt tillate deling etter jordloven.
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.

Det fattes følgende vedtak:
1. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til 

fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til 
LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål.

2. Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 
gis dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens 
reguleringsplankrav som omsøkt.

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

Vedtaket er enstemmig.

Rogaland for uttale.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Det opplyses i søknaden:
Søknaden gjelder hele teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3, Egrefjellet og Varden på Eie. Området er planlagt 
bruk i samsvar med kommuneplan, i hovedsak til boligformål, LNF og trafikkareal.

Det søkes om maksimal utsettelse av oppmålingsforretning (2 år). Begrunnelsen for dette er at 
søknaden gjelder fradelingen av en helg teig og at det ikke vil bli etablert noen nye grenselinjer. 
Grensene er allerede klare nok til å starte planleggingsarbeidet.

Videre anføres det som begrunnelse for dispensasjon i skriv av 19.03.12:
Hellvik Hus Hellvik Eiendsomutvikling AS ønsker å kjøpe teig nr. 4 av gnr. 47 bnr. 3 for å videreutvikle 
eiendommen for utbygging. I den anledning har vi startet arbeidet med reguleringsplan for området i 
samarbeid med Eigersund kommune som er eier av naboeiendommen gnr. 47 bnr. 243. teigen som 
ønskes kjøpet er i dag regulert til LNF og boligområde. Gnr. 47 bnr. 3 består i dag av 10 separate 
teiger. Nåværende eiere, som ikke bor i kommunen ønsker å avhende hele teig nr. 4 for å unngå 
ytterlig splitting av eiendommen, med de ulempene det medfører. I tillegg ønsker de ikke å engasjere 
seg i den videre regulerings- og planleggingsprosessen.

Bakgrunnen for ervervelsen er at Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling ønsker å videreutvikle og 
regulere eiendommen sammen med Eigersund kommune, hovedsakelig for boligbygging, i henhold til 
gjeldende kommuneplan. Som et naturlig første steg i denne prosessen ønsker vi å skaffe oss 
hjemmel til eiendommen.

Det kan vanskelig ses at en fradeling med påfølgende overskjøting av parsellen, som i dag utgjør en 
egen teig av 47/3, vil medføre ulemper for noen.

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 er i følge gårdskart på totalt 132,6 dekar, hvorav ca. 15,2 dekar 
med skog og ca. 117,4 med annet areal. Eiendommen er fordelt på 10 teiger, hvorav to store 
teiger på henholdsvis 74886,7 m² (omsøkt parsell) og 48767,5 m² og flere små teiger på 
henholdsvis 2141,5 m², 81,3 m², 558,7 m², 2307,8 m², 6490,4 m², 51,4 m², 147,5 m² og 
373,6 m². 
Det er ca. 3 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på teigen på 48767,5 m². 
Det er ca. 2 dekar med løvskog som ligger innenfor LNF- område på den omsøkte teigen på 
74886,7 m².

Eiendommen gnr. 47 bnr. 3 nyttes ikke til landbruk i dag.  

På omsøkt teig ligger ca. 51.500 m² innenfor LNF- område og ca. 23.500 m² innenfor 
boligområde. Av de ca. 51.500 m² som ligger innenfor LNF- område er ca. 2 dekar løvskog 
og ca. 49,5 dekar fjell (utmark). 

Det fremgår av kommuneplanens bestemmelse i § 1.2, jfr. pbl § 11-9 nr. 1:
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke 
finne sted før det foreligger reguleringsplan. 

Det fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

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

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

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

Det fremgår av jordlovens § 12:
Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan 

samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, 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 taler for det, eller 
deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom 
anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og 
bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
som lova skal fremja. 

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 
eigedom. 

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort. 

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefens vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt parsell er avsatt til flere formål i kommuneplanens arealdel. Selv om det anføres i 
søknaden at den fradelte parsellen skal brukes i samsvar med kommuneplanens 
arealgrenser, legger en likevel til grunn at slik fradeling vil være i strid med formål vist i 
kommuneplanens arealdel.
Eiendommen har atkomst til offentlig veg i sør ved Nonsteinbakken og i øst ved 
Egrefjellveien. En kan vanskelig se at eiendommen kan benyttes til boligformå i samsvar 
med kommuneplanens arealdel uten at atkomst legges over område avsatt til LNF- formål. 
Det er ikke anført at eiendommen har lovlig atkomst over andre eiendommer. Slik atkomst 
foreligger uansett ikke på det nåværende tidspunkt. Deling kan dermed ikke skje uten endret 
bruk.

Delingen er imidlertid neppe egnet til å skape forventninger om annen bruk enn som vist i 
kommuneplanens arealdel. Parsellen inngår i et større område vist som boligområde som 
omfatter Uførfjellet, Skrubbamyrsfjellet og Egrefjellet, i kommuneplanens arealdel benevnt 
som B5 og H530. Tiltakshaver opplyser at omsøkt parsell skal inngå i utviklingen av dette 
området, og tiltakshaver har også ervervet naboeiendommene gnr. 47 bnr. 55 og 22 med 
tanke på en helhetlig prosess.

En kan ikke se at søknaden er fremmet for nært forestående planer om bebyggelse, men 
heller med det siktemål å legge de privatrettslige forholdene til rette for en mindre komplisert 
og mer strømlinjeformet reguleringsprosess og utvikling av området i samsvar med formål i 
kommuneplanens arealdel. Disse hensynene vil ikke bare være gunstige for de involverte 
partene, men også i forhold til gjennomføringen av kommuneplanens arealdel.
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Privatrettslige forhold kan bare unntaksvis tillegges vekt i en dispensasjonssøknad, men en 
finner at det kan være grunnlag for å tillegge slike hensyn i dette tilfellet. Tiltakshaver må 
som profesjonell eiendomsutvikler anses å være innforstått med rekkevidden og 
begrensningene en eventuell deling innebærer.

Kravet om å utarbeide reguleringsplan før deling bør likevel ikke fravikes uten videre. 
Reguleringsplan skal være med å avklare forhold knyttet til blant annet atkomst, natur- og 
miljøforhold, herunder naturmangfoldloven. En viser for øvrig til kommuneplanens § 1.3.
I den foreliggende søknaden kan en derimot vanskelig se at slike forhold vil bli skadelidende 
da det reguleringsplanarbeid som vil ivareta dette.

Deling som omsøkt vil i liten grad legge føringer for den videre disponeringen av området, 
både med tanke på reguleringsplanarbeidet, men også i forhold til viste formål i 
kommuneplanen. Alle fremtidige søknader om bebyggelse eller deling må være i samsvar 
med plan- og bygningsloven eller kommune- og reguleringsplan. Eiendommen vil etter 
gjennomført deling ikke være byggeklar, og vil uansett være avhengig av nærmere avklaring 
av plangrunnlaget før byggetillatelse kan gis.

Avslutningsvis vil en bemerke at delingen ikke vil innebære endringer i eiendomsgrenser. En 
vil dermed stå ovenfor de samme utfordringene knyttet til fremtidig arealbruk med hensyn til 
formålsgrenser selv om deling ikke gjennomføres. I tillegg vil det som opplyst i søknaden 
ikke gjennomføres oppmålingsforretning før det er gått to år. Reguleringsplanprosessen vil 
sannsynligvis på det tidspunktet kunne avklare de fleste uavklarte forhold knyttet til atkomst, 
natur- og miljøforhold m.v.. 

En anbefaler med dette at det gis dispensasjon som omsøkt fra formål i kommuneplanens 
arealdel og kommuneplanens krav om reguleringsplan.

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

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

Omsøkte deling medfører tap av mye areal for eiendommen gnr./bnr. 47/3. Det som er avsatt 
til LNF-formål kan imidlertid ikke nyttes på en god måte til landbruk. Det er ingen
jordbruksinteresser her, og det foreligger svært begrensede skogbruksinteresser. 
En finner derfor at delingen er forsvarlig. Omsøkt parsell skal nyttes i tråd med 
kommuneplanen.   

En anbefaler derfor at det gis tillatelse til omsøkt deling etter jordlovens § 12. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon og tillatelse til deling som omsøkt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har vurdert søknad datert 13.12.11 om fradeling av parsell fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3 og finner ikke at det kan gis dispensasjon fra formål i 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens krav til reguleringsplan.
Delingen vil vesentlig tilsidesette hensyn bak krav til reguleringsplan da det er knyttet stor 
usikkerhet hvordan eiendommen vil kunne brukes i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Boligområdene i parsellen blir liggende som satellitter som ikke har lovlig atkomst til offentlig 
veg, vann og avløp. Disse forholdene bør avklares i reguleringsplan før det gjennomføres 
deling.
Videre finner en ikke grunn til å legge vekt på privatrettslige forhold som anført i søknaden. 
En kan ikke se det er nødvendig for tiltakshaver å stå som hjemmelshaver for området som 
skal inngå i det omtalte reguleringsplanarbeidet.

Søknaden avslås dermed.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

205343
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

205345 Kart
205344 Oversendelsesbrev
221864 Dispensasjonssøknad
222220 Utsnitt kommuneplan

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 13.12.2011 Hellvik Hus AS
Søknad om deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 
3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien

2 X 02.01.2012 Steinar Nordvoll Sak 11/2588 - gnr. 47 bnr. 3

3 U 03.01.2012 Hellvik Hus AS
Foreløpig svar - Søknad om deling av 
grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 -
Varden/Egrefjellet, Eideveien

4 X 05.01.2012 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

6 U 13.03.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, 
Eideveien
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8 I 19.03.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Dispensasjonssøknad deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr.3 teig nr. 4- Varden/Egrefjellet, 
Eideveien

9 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan gnr. 47 bnr. 3
10 X 25.03.2012 Utsnitt kommuneplan

Parter i saken:
            
H Bjørn Eie Henriksen Mindeveien 27 4327 SANDNES
TIL Hellvik Hus Hellvik 

Eiendomsutvikling AS
Postboks 984 4682 SØGNE

H Inger Johanne 
Henriksen

Gravarslia 39 4327 SANDNES

H Sverre Magnar Nordal Askeveien 4 4314 SANDNES
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Postadresse: 

Postboks 59 Sentrum, 

4001 Stavanger 

 

Besøksadresse: 

Lagårdsveien 44, Stavanger 

 

T: 51 56 87 00 

F: 51 56 88 11 

E: postmottak@fmro.no 

 

www.fylkesmannen.no/rogaland 

 Deres ref.: 11/2588 Vår dato:  31.10.2012  

  Vår ref.:  2012/4868  

  Arkivnr.:  421.3 

 

 

 

Eigersund kommune 

Postboks 580 

4379  Egersund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om dispensasjon fra kommuneplanen 

for fradeling av parsell på gnr./bnr. 47/3 
 

Fylkesmannen klager på Eigersund kommune sitt vedtak om å gi dispensasjon fra 

kommuneplanen for fradeling av parsell fra gnr./bnr. 47/3. 

 

Vedtaket er fattet av Planteknisk utvalg 25.09.12 og sendt til Fylkesmannen med brev datert 

05.10.12. 

 

Vedtaket lyder slik: 

”Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 

omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar 

til boligformål. 

 

Planteknisk utvalg anbefaler at det i medhold av plan- og bygningslovens § 19 gis 

Dispensasjon fra formål i kommuneplanens arealdel samt kommuneplanens reguleringsplankrav 

som omsøkt. 

 

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken”. 

 

Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven kan fylkeskommunen eller statlige organ påklage enkeltvedtak 

som etter loven berører vedkommende styresmakts saksområde. I denne saken er det ikke tvil om at 

kommunen sitt vedtak berører det interesseområdet som Fylkesmannen er satt til å ivareta.  

 

Kommunen sitt vedtak ble mottatt av Fylkesmannen 11.10.12. Etter § 29 i forvaltningsloven er 

fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtaket er kommet frem til vedkommende 

part. Vår klage er derfor sendt innen fristen. 

 

Bakgrunn for saken 

Parsellen som er søkt fradelt er på ca. 75 dekar og hører til gnr./bnr. 47/3 i Eigersund kommune. 

Eiendommen består av flere store og små teiger i kommunen. Hellvik hus ønsker å kjøpe parsellen. 

Planen er å videreutvikle og regulere deler av parsellen til boligbygging, i henhold til arealdelen i 

gjeldende kommuneplan.   
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I kommuneplanen er ca. 23,5 dekar av parsellen av satt til boligformål og ca. 51,5 dekar til LNF-

område. Eierne av eiendommen bor ikke i Eigersund og ønsker å selge hele teigen på 75 dekar for å 

unngå ytterligere oppsplitting av eiendommen.  

 

Begrunnelse for klagen 

Den største delen av parsellen som er søkt fradelt er i arealdelen i gjeldende kommuneplan 

disponert som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). For at dispensasjon skal kunne 

vurderes i slike områder, er det en forutsetning at hensynet bak LNF-formålet ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  

 

En fradeling av areal i LNF-område til et utbyggingsfirma vil kunne gi forventning og press om en 

fremtidig omdisponering til boligformål. Det er viktig at areal til landbruksformål i LNF – område 

er knyttet til landbrukseiendom. Det er lang praksis for at det ikke skal åpnes for at utbyggingsfirma 

skal stå som eiere av LNF-områder. En slik eierform er negativ for forvaltningen av LNF-området 

og legger uheldige føringer på fremtidige kommuneplanprosesser. Dersom selger av parsellen ikke 

selv ønsker å beholde delen som er avsatt som LNF-område, bør alternativet være å selge dette 

arealet og de øvrige teigene av eiendommen som tilleggsareal til andre aktuelle 

landbrukseiendommer, ikke til byggefirma. 

 

Etter § 19-2 i plan- og bygningsloven skal statlige og regionale rammer og mål vektlegges ved 

vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra gjeldende plan. Videre bør kommunen heller ikke 

gi dispensasjon fra planer når statlig myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.  

 

Vi vil etter dette be om at kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av parsell fra 

gnr./bnr. 47/3 i Eigersund kommune gjøres om. I denne vurderingen har Fylkesmannen lagt vekt på 

de hensyn som skal vises i forhold til det lokale selvstyret, slik det fremgår av § 34 i 

forvaltningsloven, men har kommet frem til at de sentrale føringene, hensynet til kommunen sine 

egne planer og presedenshensynet må tillegges avgjørende vekt.  

 

Dersom vedtaket ikke blir endret, ber vi om at saken blir sendt til Fylkesmannen i Rogaland for 

ekspedisjon til klageinstans. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Thune Hadle Nevøy 

ass. fylkesmann landbruksdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland og krever derfor ikke signatur. 

 

 
Saksbehandler: Linn Borsheim 

Saksbehandler telefon: 51568924 

E-post: linn.borsheim@fmro.no 

 

 

 

 

Kopi til: 

Rogaland fylkeskommune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger 

Hellvik Hus, Hellvik Eiendomsutvikling Postboks 984 4682 SØGNE 
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________________________________________________________________ 

Fra:  Borsheim Linn 

Sendt: 14.12.2012 
Til:  Terje Grastveit 
Kopi: Steinar Nordvoll;Tom Grøsfjell;Jarle Valle;Helge Waage 
Emne: SV: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan 
________________________________________________________________ 

 Vi har uttalt oss ifht. til ny skissert løsning. Vi trenger derfor ikke å bli hørt på ny, gitt at løsningen blir som 
skissert i din e-post datert 13.12.12.

Med hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Linn Borsheim

Landbruksavdelinga

Epost: linn.borsheim@fmro.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

Fra: Terje Grastveit [mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no] 
Sendt: 14. desember 2012 13:08
Til: Borsheim Linn; 'Helge Waage'
Kopi: 'Steinar Nordvoll'; 'Tom Grøsfjell'; 'Jarle Valle'
Emne: RE: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan
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Hei igjen,

Fint!

Vil det si at søknaden nå er godkjent av Fylkesmannen på nevnte betingelser eller må den gå en runde til 
for å få på plass formelle vedtak? (Gjelder både kommune og Fylkesmann.)

Og hva sier kommunen som grunneier, Helge Waage.

Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

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

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

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

Fra: Borsheim Linn [<mailto:linn.borsheim@fmro.no>] 
Sendt: 14. desember 2012 12:47
Til: Terje Grastveit; 'Helge Waage'
Kopi: 'Steinar Nordvoll'; 'Tom Grøsfjell'; 'Jarle Valle'
Emne: SV: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan

Hei!
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Vi har ingen merknader til en slik løsning, gitt at kommunen aksepterer forslaget.

Med hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Linn Borsheim

Landbruksavdelinga

Epost: linn.borsheim@fmro.no <mailto:linn.borsheim@fmro.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>

Fra: Terje Grastveit [<mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no>] 
Sendt: 13. desember 2012 14:00
Til: 'Helge Waage'; Borsheim Linn
Kopi: 'Steinar Nordvoll'; 'Tom Grøsfjell'; 'Jarle Valle'
Emne: RE: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan

Hei,

Etter å ha tenkt gjennom problemstillingen slik den nå står, ser jeg en utfordring  for kommunen ved en 
slik fremgangsmåte. Denne teigen som Henriksen ønsker å selge, består nemlig ikke bare av områder for 
LNF og boliger. Den består også av veggrunn og lekeplasser (som skal bli kommunal når feltet er utbygd), 
og ikke minst privat veggrunn, som jeg regner med kommunen helst ikke vil ha.
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Kan det være en fornuftig løsning å gjøre det slik:

Hellvik Hus signerer en erklæring (som om ønskelig kan tinglyses som hefte på det nye bnr) som sier at 
område som er avsatt til LNF-område, samt veggrunn og lekeplasser, overskjøtes til kommunen så snart 
feltet er opparbeidet. Siden Hellvik Hus ikke vil sitte lengre enn nødvendig med veggrunnen, kan dere 
stole på at vi vil gjøre det.

Da vil Hellvik Hus til slutt sitte igjen med privat veggrunn med tilhørende problemer. Det vil da bli vårt 
ansvar å få det overskjøtet til de som bruker veiene.

Dessuten vil den eksakte grensa mellom LNF-område og boligområde ikke være fastsatt før 
reguleringsplanen er klar, noe som vanskeliggjøre et snarlig salg. Ved en fremgangsmåte som skissert 
over, vil vi unngå dette problemet.

Er dette en fremgangsmåte som Fylkesmannen og Eigersund kommune kan akseptere?

Håper en avgjørelse kan fattes rimelig snart og at det kan gjennomføres administrativt(?)

Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

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

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

 <http://www.hellvikhus.no/>
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Fra: Steinar Nordvoll [<mailto:steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>] 
Sendt: 11. desember 2012 12:00
Til: Tom Grøsfjell; Jarle Valle
Kopi: Terje Grastveit; Helge Waage
Emne: VS: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan

Hei Tom

Da må Hellvik hus lage til en ny delingssøknad og avtale. Det som er avsatt til bolig må da selges til 
Hellvik hus og det som er avsatt til LNF  må tilfalle Eigersund kommune.   

Det må bli søknad om fradeling av tre parseller.  Se vedlagt eksempel. Ta kontakt med Helge Waage 
angående avtale og mulig politisk behandling av overtakelsen.    

Mvh
Steinar 

Hei igjen,

Da ser det ut for at saken kan løses, forutsatt at kommunen er villige til å overta LNF-området. Må Helge 
Waage inn i bildet her? Må kommunen (som "kjøper") behandle saken politisk?

Ellers trenger vi å vite hva som nå kreves av oss (Hellvik Hus og grunneier) for at vi skal komme videre. 
Nye søknader eller endring av foreliggende søknader?
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Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

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

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

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

  _____  

Fra: Borsheim Linn [<mailto:linn.borsheim@fmro.no>] 
Sendt: 11. desember 2012 11:22
Til: Steinar Nordvoll
Kopi: terje.grastveit@hellvikhus.no <mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no>
Emne: SV: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan

Hei! 
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Viser til din e-post under, angående sak om fradeling av parsell fra gnr./bnr. 47/3. I e-posten skriver du at 
LNF-området på parsellen ikke er interessant for landbruk. Dere har i tillegg vært i kontakt med 
nærliggende landbruksprodusent, som bekrefter at dette ikke er et interessant landbruksområde. Han er 
heller ikke interessert i å kjøpe området. Det er fint at dere har undersøkt mulighetene i denne saken. 

I e-posten blir det videre foreslått at Hellvik Hus kjøper deler av parsellen, som er avsatt til boligformål, 
mens kommunen blir stående som eier av den delen av parsellen som i kommuneplanen er avsatt til LNF-
formål. 

Forutsatt at nytt vedtak blir som beskrevet over, og på bakgrunn av de nye opplysningene i saken, mener 
vi at kommunen har fulgt opp våre ankepunkter i klagesaken. Utover dette har vi ikke flere innvendinger til 
det omsøkte tiltaket, og vi anser herved vår klage for etterkommet av kommunen. 

Med hilsen

Fylkesmannen i Rogaland

Linn Borsheim

Landbruksavdelinga

Epost: linn.borsheim@fmro.no <mailto:linn.borsheim@fmro.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>

Fra: Steinar Nordvoll [<mailto:steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>] 
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Sendt: 10. desember 2012 15:31
Til: Verstegen Robijne M.; Nevøy Hadle
Kopi: Helge Waage; Tom Grøsfjell
Emne: VS: Spørsmål til klagen på gnr./bnr. 47/3 - LNF i nye reg.plan

Hei

Viser til epost fra Terje Grastveit i Hellvik Hus 28.11.2012. Det er helt greit for Hellvik hus om de kun får 
overta de to parsellene merket grønt på kartet (til boligformål) og at Eigersund kommune vederlagsfritt får 
overta resten av parsellen på 75 dekar.  Etter telefonsamtale med Bjørn Henriksen, en av grunneierne av 
47/3,  var dette også helt greit for han. Dette må vel være greit for fylkesmannen. 

Grunneierne av gnr./bnr. 47/3 har ellers ingen planer om å selge ut mer fra eiendommen enn disse 75 
dekar. Disse arealene er heller ikke interessante for landbruk mener jeg. Mye er avsatt til annet formål  
(bolig og gravlund ) eller ligger som bratt LNF område nær boligområde.  Jeg snakket med den største 
grunneieren i området, Tom Magne Tengsareid, som eier gnr./bnr. 48/2. Han mente arealene var helt 
uinteressante for landbruk. Han ville ikke kjøpt 2 parseller av gnr./bnr. 47/3 ved Litle Langavannsfeltet hvis 
disse ble lagt ut for salg.  

Godtar  Fylkesmannen at Eigersund kommune fatter nye vedtak etter plan- og bygningsloven i tråd med 
epost fra Hellvik hus 28.11.2012?    

Jordlovsvedtak må formelt fattes av fylkesmannen. 

Mvh
Steinar 

Side 433 av 543



________________________________________________________________ 

Fra:  Helge Waage 
Sendt: 23.01.2013 
Til:  Terje Grastveit;Til registrering (arkivet) 
Kopi: Steinar Nordvoll;Dag Kjetil Tonheim;Tom Grøsfjell;Per Steinar Berentsen 
Emne: SV: Egrefjellet - gnr. 47 bnr. 3 
________________________________________________________________ 

 Til

Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS

Vedrørende søknad fradeling teig av gnr. 47 bnr. 3.

Det vises til Deres e-post av 10.01.2013.

Eigersund kommune har ingen merknader til erklæringer hvor eier av teig av gnr. 47 bnr. 3 forplikter seg til 
når tekniske anlegg er ferdig utbygd, vederlagsfritt å overskjøte til Eigersund kommune areal som i 
framtidig vedtatt reguleringsplan er regulert til:

 Offentlig veggrunn

 Offentlige lekeplasser

 Andre friluftsområder dersom det foreligger geologisk rapport om at disse områdene er rassikret.

Bygg- og eiendomssjefen forutsetter at nærmere avklaring og vilkår for overtakelse av areal avklares i 
utbyggingsavtale.

Vennlig hilsen,

Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef
Eigersund kommune - Miljøavdelingen
Postboks 580
4379 Egersund
Tlf: 51 46 83 02 | Mob: 488 94 339
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  _____  

Fra: Terje Grastveit [mailto:terje.grastveit@hellvikhus.no] 
Sendt: 10. januar 2013 14:39
Til: Helge Waage
Emne: Egrefjellet

Hei igjen Helge,

Viser til e-poster og telefonsamtale tidligere i dag. 

Vedlagt finner du et kart som viser (markert med tykk rød strek) teigen det er snakk om.  Videre ser du også hva 

som er avsatt til LNF og bolig i kommuneplanen. Om du vil vite mer om det pågående reguleringsplanarbeidet, kan 
du forhøre deg med Per Steinar.

Legger også ved råutkast til 2 alternative erklæringer. 

Hører fra deg når du har fått sett nærmere på det. Kan eventuelt ta en tur inn til dere for å diskutere saken 
nærmere om nødvendig.

Med vennlig hilsen

Terje Grastveit
Prosjekterings-/utviklingsleder

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

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

 <http://www.hellvikhus.no/>
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :GBR-60/715, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/3142
Journalpostløpenr.:
13/7630

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
098/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17. Ny klagebehandling.
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen gav på delegert myndighet tillatelse til oppføring av garasje og 
dispensasjon for grunnflaten på garasjen som sak BMD-092/12 den 28.02.12. Nabo fra 
Anette Klippenberg Svendsen klaget på tillatelsen. Klager synes at garasjen er for stor og at 
den burde vært plassert lenger mot øst, slik at klager ikke taper så mye utsikt og lys. Da 
klagesaken ble behandlet i Planteknisk utvalg 15.05.12, vedtok utvalget å sende saken 
tilbake til administrasjonen. Byggesakssjefen fikk i oppgave å drøfte alternativ plassering av 
garasjen med tiltakshaver. Tiltakshaver har svart at han ikke ønsker å akseptere at han må 
flytte garasjen 2 m mot øst i forhold til tidligere gitt tillatelse
Ved en beklagelig feil ble klagen sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til avgjørelse. Den 
04.03.13 sendte Fylkesmannen saken tilbake til kommunen for videre behandling. Ut fra 
signalene som kom fram fra Planteknisk utvalg, innstiller byggesakssjefen på at klager gis 
delvis medhold, ved at tillatelsen til garasjen opprettholdes, men der vilkåret er at garasjen 
flyttes 2,0 m mot øst i forhold til tidligere gitt tillatelse. 

Saksgang:
Klagen behandles av Planteknisk utvalg. Hvis utvalget gir klager helt eller delvis medhold, 
stopper saken der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Dersom klager ikke gis 
medhold, sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom den blir 
oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten fra klagers 
hus.

Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot vest enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, dvs. 
6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret eller annet 
godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
15.05.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
PTU-077/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket var enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Byggesakssjefen fattet 28.02.12 vedtak i sak BMD 092/12 om å gi tillatelse til oppføring av 
garasje på gnr. 60, bnr. 715, Ruskebakken 17. Dette vedtaket er påklaget av nabo Anette 
Klippenberg Svendsen, ved brev av 19.03.12. Klagen ble feilaktig sendt direkte til 
Fylkesmannen i Rogaland. 

I klagen skriver Klippenberg Svendsen at hun er nabo til den eiendommen der garasjen er 
tillatt oppført. Hun viser til merknader som ble innlevert i forbindelse med nabovarselet og 
som er gjengitt i saken. Merknaden opprettholdes. Klager trekker videre fram følgende 
momenter som etter hennes syn bør tillegges avgjørende vekt ved klagebehandlingen, og 
som underbygger at søknaden etter hennes syn ikke må innvilges:

Hun klager på tillatelsen til å oppføre en så stor garasje som krever dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsenes § 5, en tillatelse som vil være til vesentlig ulempe for dem som 
nabo og deres eiendom. Klager ber om at vedtaket det klages over oppheves.
  
Tiltakshaverne ble gitt anledning til å uttale seg til klagen. I merknader som er innlevert, 
skriver de at det er kurant å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i dette 
planområdet. De viser til andre som er godkjent i samme gate. De viser videre til 
dispensasjonssøknaden og at de fortsatt har behov for parkering av biler, samt lagringsplass 
til hageredskap, bildeler, sykler og diverse. Da de kjøpte eiendommen var de i god tro om at 
garasjen kunne oppføres med den godkjennelsen som forelå. En flytting av garasjen til 
medføre mindre tomteutnyttelse og mindre gårdsrom. De påpeker at kommunen i brevet av 
03.02.12 skriver at tegningene er av tilfredsstillende kvalitet. Til slutt påpeker de at da 
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Svendsen Klippenberg kjøpte Ruskebakken 15 forelå det en gyldig tillatelse til en tilsvarende 
garasje. Hun burde da være kjent med eventuelle ulemper denne garasjen ville medføre.  

Etter at Planteknisk utvalg den 15.05.12 fattet vedtak om å sende saken tilbake til 
administrasjonen, ble klagen ved en beklagelig feil sendt over til Fylkesmannen i Rogaland til 
avgjørelse. Dette skjedde den 24.05.12. Den 04.03.13 sendte Fylkesmannen i Rogaland 
saken tilbake til kommunen for videre behandling. 

Byggesakssjefen var i telefonisk kontakt med tiltakshaver Rune Sletta etter møtet i 
Planteknisk utvalg. I en e-post fra Sletta den 16.05.12 skriver han: ”15/5 hadde vi befaring på 
vår søknad om oppføring av garasje på tomten. Styret kom fram til at vi kunne få godkjent 
garasjen hvis vi flyttet den 2 meter inn på tomten. Vi mener at siden garasjen var godkjent før 
Anette Klippenberg kjøpte tomten, er det riktig å videresende saken til fylkesmannen.”

Administrasjonen har ikke fullmakt til å fatte vedtak som underinstans i en klagesak. 
Klagesaken fremmes derfor til ny behandling i Planteknisk utvalg, men med en innstilling 
som er i tråd med signaler som kom fra Planteknisk utvalg.

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

Klager skriver at det at andre har fått dispensasjon betyr lite og at det gjelder andre 
eiendommer med helt annen topografi. Det er sjelden at to saker er helt like, men kravet om 
at like saker skal behandles likt, tilsier at når det er gitt dispensasjoner for størrelse på 
garasjer innen en reguleringsplan, kan det være usaklig forskjellsbehandling dersom det ikke 
gis dispensasjon i tilsvarende saker. Når det gjelder klagers ønske om at garasjen skal 
plasseres nærmere boliggata enn det som det er søkt om og gitt tillatelse til, så har 
saksbehandler forståelse for at en slik plassering ville gi færre ulemper for henne. Som det 
fremkommer i brevet der det ble gitt tillatelse til garasjen, er de aktuelle delene av tomtene 
her tilnærmet horisontale, slik at selv et vanlig nabogjerde ville tatt havutsikten fra klagers 
stue (når man sitter). Det minnes også om at da klager søkte om tillatelse til bolig på sin 
eiendom var det en gyldig tillatelse til å føre opp en tilsvarende garasje på det stedet som det 
nå er gitt ny tillatelse til. Den da gjeldende tillatelsen gikk ut etter at den ikke var benyttet av 
den forrige eieren innen 3 år. Saksbehandler har også forståelse for at søker ønsker å 
plassere garasjen mot vest, slik at man ikke får en liten ”bakhage” mellom garasjen og den 
innregulerte boliggata vest for tomten. Det må i hovedsak være opp til den enkelte 
hjemmelshaver om man ønsker å plassere garasjen slik at man får større gårdsrom og 
mindre hage eller mindre gårdsrom og større hage.

Klager viser til at hun med den plasseringen av garasjen og den størrelse på garasjen som 
det er gitt tillatelse til, taper utsikt og lys. Dispensasjonen for grunnflaten på garasjen, med en 
økning fra 35 m2 til 45 m2, har lite å si for tap av utsikt og lysforholdene på klagers eiendom. 
Lengden på garasjen ville vært om lag 1,5 m kortere dersom det ikke hadde blitt gitt 
dispensasjon. For at klager skulle beholde sin utsikt fra stua, ved at den nye garasjen 
kommer mellom klagers bolig og bolighuset på tiltakshavers eiendom, måtte garasjen vært 
flyttet ca. 5 m mot boliggata. 

Den som velger å bosette seg i et tettbebygget område, må være forberedt på at det blir gitt 
tillatelse til å bygge til / på naboeiendommer som medfører tap av utsikt og dårligere 
solforhold.

Saksbehandler var etter befaring kjent med klagers garasje, selv om denne ikke fremkommer 
på sitasjonskartet, da vedtaket det klages over ble fattet. 
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Ut fra en samlet vurdering og etter signaler fra Planteknisk utvalg, anbefales det at klager  
gis delvis medhold ved at det anbefales at garasjen tillates oppført som omsøkt, men at den 
må flyttes 2,0 m østover i forhold til den tidligere gitte tillatelsen. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold med den 
begrunnelse at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
223817 Klage m/vedlegg - Anette Klippenberg Svendsen
226859 Svar på klage på sak ang. enebolig og garajse gnr. 60 bnr. 715, Ruskebakken 17
224109 Reguleringsplan Hellvik.pdf
224110 Reguleringsbestemmelser Hellvik.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.08.2008 Hellvik Hus as Innhenting av kontrollerklæringer - sluttkontroll

2 I 07.11.2008 Hellvik Hus as
Ferdigmelding enebolig og garasje - gnr. 60 bnr. 
715

3 X 18.11.2008
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 
60 bnr. 715

4 U 11.12.2008 Hellvik Hus AS
Ferdigmelding for enebolig og garasje - gnr. 60 
bnr. 715

5 I 31.12.2010
Anette Klippenberg 
Svendsen

Klage vedr. garasje Ruskebakken 17

6 U 17.01.2011 Rune Sletta
Vedrørende innkommet merknad ifm. oppføring 
av garasje

7 I 25.01.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Søknad om utsettelse av bygging av garasje 
gnr.60 bnr.715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17

8 I 06.02.2011
Anette Klippenberg 
Svendsen

Klage ang. oppføring av garasje gnr. 60 bnr. 715, 
Ruskebakken 17

9 U 25.02.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Vedrørende søknad om forlenget tillatelse for 
oppføring av garasje

10 I 17.04.2011
Silje Henriksen og Rune 
Sletta

Søknad om tiltak uten ansvarsrett - garasje gnr. 
60 bnr. 715, Ruskebakken 17

11 I 01.05.2011
Anette Klippenberg 
Svendsen

Klage på nabovarsel vedr. oppføring av garasje 
på gnr. 60 bnr. 715, Ruskebakkan 17

12 U 10.05.2011
Silje Henriksen og Rune 
Sletta

Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett - garasje gnr. 60 bnr. 715, 
Ruskebakken 17

13 I 07.08.2011
Anette Klippenberg 
Svendsen

Klage på industrikontainer ifm. oppføring av 
garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17

14 U 18.08.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Klage på industrikontainer ifm. oppføring av 
garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17

15 I 24.08.2011
Rune Slette og Silje 
Henriksen

Henviser til klage på oppbevaringscontainer gnr. 
60 bnr. 715

16 I 25.08.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Kommentar på klage, garasje gnr. 60 bnr. 715

17 U 30.12.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune 
Sletta, Ruskebakken 17. Container. 
Forhåndsvarsel om pålegg og 
overtredelsesgebyr.

18 U 30.12.2011
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17. Mangelfull 
søknad.

19 I 09.01.2012
Silje Henriksen og Rune 
Sletta

Søknad om tiltak uten ansvarsrett, oppføring av 
ny garasje gnr. 60 bnr. 715

20 I 30.01.2012
Anette Klippenberg 
Svendsen

Merknad vedr. søknad om dispensasjon for 
oppføring av garasje gnr. 60 bnr. 715 -
Ruskebakken 17

21 U 03.02.2012
Anette Klippenberg 
Svendsen

Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje 
Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 17.

22 I 12.02.2012
Anette Klippenberg 
Svendsen

Merknad til søknad om dispensasjon  ved 
oppføring av garasje gnr. 60 bnr. 715

23 U 28.02.2012 Rune Sletta og Silje Garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
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Henriksen Rune Sletta, Ruskebakken 17. Tillatelse til tiltak.

25 I 29.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage til behandling - klage på 
vedtak i byggesak 092/12, gnr. 60 bnr. 715, 
Ruskebakken 17

26 U 10.04.2012
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje 
Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 17. 
Mottatt klage.

28 I 24.04.2012
Rune Sletta og Silje 
Henriksen

Svar på klage på sak ang. enebolig og garajse 
gnr. 60 bnr. 715, Ruskebakken 17

29 U 04.05.2012

Rune Sletta og Silje 
Henriksen; 
Anette Klippenberg 
Svendsen; 
Hellvik Hus AS

Varsel/informasjon om befaring

30 I 16.05.2012
Silje Henriksen og Rune 
Sletta

Oppføring av garasje gnr. 60 bnr. 715 -
Ruskebakkan 17

31 U 23.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Enebolig og garasje 
gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17

32 I 11.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan- og 
bygningsloven gnr. 60 bnr. 715

33 U 15.08.2012 Stueland Jørgen Feilsending - Deres referansenummer 2012/3244

34 U 13.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Gnr. 60 bnr. 715 - Oversendelse av vedtak i sak 
092/12, samt utsnitt fra reguleringsplan

35 I 04.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak  gnr. 60 bnr. 715 -
Silje Henriksen og Rune Sletta, Ruskebakken 17

Parter i saken:
            

Anette Klippenberg 
Svendsen

Ruskebakken 15 4375 HELLVIK

Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
TIL Rune Sletta og Silje 

Henriksen
Ruskebakkan 17 4375 HELLVIK
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :GBR-8/124, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/3274
Journalpostløpenr.:
13/5296

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
099/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling.
  

Sammendrag:
Tiltakshaver fikk i 2010 avslag på søknad om tillatelse / dispensasjon for å utvide / bygge om 
en hytte. Vedtaket ble påklaget, men Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Likevel er det 
blitt utført betydelige søknadspliktige tiltak på hytta. Det er forhåndsvarslet pålegg om å 
tilbakeføre hytta til tidligere utseende og omfang. Planteknisk utvalg har gitt pålegg om 
tilbakeføring til tidligere størrelse og utseende på fritidsboligen, og varslet dagbøter på kr. 
300,- hvis vedtaket ikke er etterkommet innen 6 måneder etter endelig vedtak. 
Hjemmelshaver har via advokat Espen Andersen klaget på vedtaket. 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. Hvis utvalget gir klager medhold, stopper saken 
der, men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis utvalget ikke gir klager medhold, 
sendes klagen over til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter som ikke var kjent 
da det vedtaket det klages over ble fattet. Vedtaket i Planteknisk utvalg 25.09.12, sak PTU 
147/12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak 18.08.09:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-139/09 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Margot Marie Nodland, 
plan - og bygningsloven og reguleringsplan for Svanavågen og finner, jamfør pbl. § 7, 
at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis 
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dispensasjon fra reguleringsplan og plan -og bygningsloven som omsøkt. Søknaden 
avslås. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Svanavågen Industriområde, 
Eigerøy og plan og bygningslovens §§ 70.2 (avstandsbestemmelsen) og 17.2 
(byggeforbud i 100- metersbeltet).

Miljøutvalget behandlet en klage 23.03.10:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-034/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage opp mot bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, tillatelser som er gitt til tiltak på fritidsboliger 
i nærområdet, samt  merknader fra naboer/gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at:

1. Henvisningen til reguleringsplan for Industriområde Svanavågen var ikke riktig, 
men denne feilen har ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket i 
Miljøutvalget 18.08.09 anses derfor ikke som ugyldig.

2. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
søknaden ble avslått.

3. Klagen tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95, jf §§ 7, 17-2 og 70 nr 2, 
jf. Reguleringsplan for Fiskarvik.

Planteknisk utvalg behandlet en sak 25.09.2012

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-147/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til 
det omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble 
gjennomført. Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i 
saken foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak 
foreligger, ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag 
fra fristens utløp til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes 
innen fastsatt frist kan pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning 
som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for 
del av Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Klagen som ble behandlet av Miljøutvalget 23.03.10 ble avgjort av Fylkesmannen i Rogaland 
01.02.11. Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Kommunens vedtak av 18.08.09 ble 
stadfestet. 
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Den 29.08.11 gjennomførte byggesakssjefen en besiktigelse av området. Det ble da 
konstatert at det foregikk byggearbeider på eiendommen, som etter byggesakssjefens syn 
var søknadspliktige tiltak. 30.08.11 skrev byggesakssjefen brev til tiltakshaver og krevde 
stans i ulovlig byggearbeid med umiddelbar virkning. I samme brevet ble det forhåndsvarslet 
en tvangsmulkt på kr 50.000,- dersom ytterligere arbeid ble utført uten tillatelse. Det ble 
samtidig forhåndsvarselet et overtredelsesgebyr på kr. 9.100,-. Tiltakshaver fikk klageadgang 
på dette vedtaket. 

Den 05.09.11 sendte tiltakshaver en e-post til kommunen at de beklager det ulovlige 
byggearbeidet. De bekrefter at de skulle tatt kontakt med kommunen for informasjon og 
rettledning. De spør hva som er søknadspliktig, samt hva de kan gjøre for å rette opp 
eventuelle feil.

Den 06.09.11 svarte byggesakssjefen på e-posten. 

Den 22.09.11 sendte advokat Espen Andersen e-post til kommunen på vegne av 
tiltakshaver. Advokaten ber om svar på hva kommunen mener bør tilbakeføres. Han 
bekrefter at arbeidene er stanset. 14.10.11 skriver byggesakssjefen brev til adv. Andersen 
der det står at fra byggesakssjefen er tilbakemeldingen at bygningen må tilbakeføres til det 
utseende den hadde før de søknadspliktige tiltakene ble iverksatt. 

Den 09.11.11 sendte tiltakshaver inn noen skisser av hytta og ønsket kommentar. Terrassen 
mot sjøen er ikke med på disse skissene. Ber om kommentar før de fortsetter ombyggingen.

Den 18.11.11 svarte byggesakssjefen på e-post at skissene mangler mål, dessuten er ikke 
grunnmuren med på skissene. Det ble opplyst at byggesak også trenger plantegninger som 
viser rominndeling, dører og vinduer i hver etasje. Alle tegningene må være målsatt.

Den 07.01.12 skriver tiltakshaver brev til kommunen. I brevet står det at etter at de hadde 
søkt om dispensasjon for på- og ombygging av hytta og fått avslag på det, startet de 
restaurering av hytta. Bygningens tilstand viste seg å være mye verre enn forventet:
 På grunnmuren var det hull og sprekker flere steder, slik at det lakk vann gjennom 

muren. Grunnmuren sto på stein som var lagt oppå mold. Det var derfor nødvendig å 
lage en ny mur utenfor de eksisterende i gavlendene. På langsidene sto mesteparten av 
den gamle hytta på søyler (betongklatt på mold). Her ble søylene byttet ut med mur og 
vegger.

 Da de tok av kledningen, var det meste av reisverket helt råttent. De viser til vedlagte 
bilder. Utbedringer på reisverket var altså helt nødvendig for å bli kvitt sopp og andre 
råteskader, slik at de kunne få et solid reisverk og slik at inneklimaet kunne bli levelig.

Til tross for disse nødvendige utbedringene, er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta, skriver tiltakshaver.
De har behov for livsløpsstandard / universell utforming av hytta. Dette innebærer at alle 
”hovedrom” inkludert bad og ett soverom er plassert på samme plan.
Terrassen er i tillegg trukket helt ut til veien, slik at man kan komme inn i hytta uten å måtte 
gå i trapper. Under terrassen vil de da få nødvendig lagringsplass for diverse utstyr de har i 
forbindelse med virksomheten sin på kaien deres.
De nevner videre at de har fått tillatelse til å legge inn kloakkledning med kum og pumpe. 
Dette er installert.
Når det gjelder eventuell verdiøkning på hytta, så er det ifølge tiltakshaver tinglyst en heftelse 
på eiendommen angående dette.
De mener at utbedringene som er gjennomført var helt nødvendige når man tar i betraktning 
hyttas elendige tilstand. De søker derfor om at deler av det arbeidet som er utført på hytta får 
dispensasjon til å beholdes, slik det fremgår av nye tegninger.
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Den 20.01.12 svarer byggesakssjefen med e-post at man har mottatt tegninger, men ønsker 
et møte med tiltakshaver for å snakke om videre saksgang / krav om ny søknad. 

Den 03.02.12 ble det gjennomført et møte mellom Arne Haugland og saksbehandler. I dette 
møtet fikk vi overlevert noen fotografier som viser hytta før ombygging. Det ble videre 
orientert fra saksbehandlers side om at enten må hytta tilbakeføres til slik den var før de 
søknadspliktige arbeidene ble utført, eller så må det sendes inn en ny søknad. Ettersom en 
tidligere søknad er avslått, bør en ny søknad være vesentlig forskjellig fra den søknaden som 
er avslått for å øke sannsynligheten for at en ny søknad skal bli innvilget.

Den 18.02.12 sendte tiltakshaver en e-post til ordføreren i Eigersund. I denne e-posten 
skriver han at de har fått negativt svar på søknad om utbedringer på en gammel hytte. Han 
mener at de er dårlig behandlet og forskjellsbehandlet i denne saken. Derfor håper de på en 
samtale med ordføreren om saken. Ordføreren svarer på e-posten 21.02.12. I svaret 
konstaterer ordføreren at saken har vært behandlet to ganger i Miljøutvalget, siste gang som 
klagesak, samt at klagesaken er avgjort av Fylkesmannen. Ordføreren finner det derfor ikke 
riktig å gå inn i saken på nytt. 

Den 26.02.12 sender tiltakshaver ny e-post til ordføreren der de takker for at ordføreren så 
på deres sak. I e-posten skriver de at da de i 2008 søkte om en ubetydelig utvidelse av 
hytten, hadde en nabo på gnr. 8, bnr. 128 fått dispensasjon fra reguleringsplanen til å bygge 
på sin hytte. Dette gikk Miljøstyret enstemmig inn for, og Fylkesmannen hadde ingen 
merknader, ifølge tiltakshaver. De mener at de 6 hyttene i Svanavågen bør behandles likt 
selv om de ligger i forskjellige reguleringsplaner. De nevner at de leier ut 14 båtplasser, samt 
at det er en del båter som ligger i vinteropplag på kaien. De mener derfor at det er en form 
for næring, og de har siden de kjøpte eiendommen i 2006 skattet for dette til Eigersund 
kommune. De føler at alle andre enn de får tillatelse, og dette er frustrerende.

Den 22.03.12 sendte byggesakssjefen forhåndsvarsel om pålegg til tiltakshaver. Bygnings-
myndighetene er etter plan- og bygningsloven forpliktet til å følge opp overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
I brevet står det blant annet: 
De valgte på tross av avslaget på søknaden å utføre søknadspliktige arbeider på hytta, som 
ifølge opplysninger vi har fått fra Dem bl.a. har medført at fasaden er flyttet 0,5 m mot sjøen 
og 1,5 m i motsatt ende. I tillegg er tidligere innhukk nå bygget inne.
Byggesakssjefen forhåndsvarslet om at han vurderte å fremme en sak der det kan bli fattet 
vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere utseende og omfang innen 6 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangs-
mulkt inntil et pålegg om tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 300,- per 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. Et eventuelt vedtak vil være hjemlet i plan-
og bygningsloven § 32. Tiltakshaver fikk frist til 20.04.12 med å uttale seg til forhånds-
varselet.

Den 25.09.12, sak 147/12, fattet Planteknisk utvalg vedtak om å pålegge hjemmelshaver å 
tilbakeføre hytta til det omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene 
ble utført. Fristen for å utføre dette ble sett til 6 måneder etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Det ble i vedtaket også bestemt at dersom ikke pålegget var etterkommet seinest 
6 måneder etter at endelig vedtak foreligger, ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter 
på kr. 300,- per kalenderdag fra fristens utløp til pålegget er etterkommet. Brevet med 
vedtaket ble sendt ut 04.10.12.

Den 22.10.12 klagde advokat Espen Andersen på vedtaket. Advokat Andersen opplyser at 
klagen ble sendt med felles ”intern post” der både advokatkontoret og kommunens kontorer 
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deltar. Klageskrivet ble ikke registrert inn i kommunes saksbehandlingssystem før i februar 
2013, da det i en samtale mellom saksbehandler og ansvarlig søker kom fram at det var 
innlevert en klage i oktober 2012. For å sannsynliggjøre at klagen virkelig var skrevet i 
oktober 2012, ble saksbehandler forevist advokatkontorets elektroniske dokument som vist 
at dette dokumentet var opprettet 22.10.12.

I klagen fremkommer det at eiendommen ligger i et etablert hyttefelt, og klager ser derfor 
ikke at det kan være noe som skal tale mot at det kan gjøres endringer på eksisterende 
bebyggelse innenfor rimelighetens grenser. Klager presiserer at det i dette tilfellet ikke er tale 
om noe nybygg, men om en oppgradering til normal standard på en eldre hytte. Klager 
skriver videre at dette ikke vil være til hinder for videre utnyttelse av området jf. 
reguleringsplanen. Klager skriver også at man er kjent med at andre hytter i området har fått 
tillatelse til å foreta utbedringer. 

Spørsmålet om hvilken reguleringsplan som gjelder for denne eiendommen er forelagt 
kommunens plansjef. Han opplyser om at eiendommen gnr. 8, bnr. 124 ligger inne i 
reguleringsplanene for både Fiskarvik og Svanavågen. Den delen av eiendommen der 
fritidsboligen ligger, inkludert det areal fritidsboligen ønskes bygget ut, omfattes av 
reguleringsplanen for del av Fiskarvik. Det er derfor denne planen som må legges til grunn 
ved saksbehandling av - og vedtak i - byggesøknaden. Den nordligste delen av eiendommen 
ligger i reguleringsplanen for Svanavågen.

Saksbehandlers vurderinger:
De overleverte fotografiene av hytta fra 2007 dokumenterer på en god måte hvordan hytta så 
ut før de søknadspliktige tiltakene ble igangsatt.

Som det fremkommer ovenfor har tiltakshaver opplyst at hytta er forlenget med 1,5 m + 0,5 
m. I tillegg er tidligere innhukk bygget inne. Disse opplysningene står klart i strid med det 
som fremkommer i brevet fra tiltakshaver 07.01.12:
”Til tross for disse nødvendige utbedringene er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta.

Klager viser til at andre hytter i området har fått tillatelse til å foreta utbedringer. Her følger en 
omtale av disse sakene:

Gnr. 8, bnr. 112.
I 2000 ble det sendt inn melding om tiltak for oppføring av tilbygg og terrasse til eksisterende 
fritidsbolig. Miljøstyret vedtok 06.05.02 at det skulle gis byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg og terrasser i samsvar med søknad av 28.04.2000. Det ble gitt dispensasjon fra 
formålet fiskerihavn i dagjeldende reguleringsplan for Svanavågen, som i ettertid er erstattet 
av reguleringsplan for del av Fiskarvik på denne eiendommen. Utvidelsen var ca 21 m2.

Gnr. 8, bnr. 128.
I 2005 ble det søkt om tillatelse til å rive deler av eksisterende fritidsbolig, samt tillatelse til å 
føre opp et tilbygg. Etter tilbygget får hytta et totalt areal på 41 m2. I møte 09.03.06 vedtok 
Miljøutvalget å gi dispensasjon fra reguleringsformål fiskerihavn, samt å godkjenne 
søknaden. Også dette vedtaket ble fattet mens reguleringsplanen for Svanavågen gjaldt for 
denne eiendommen. Fylkesmannen hadde ingen merknader i saken.

Gnr. 8, bnr. 109.
For denne eiendommen foreligger det ingen søknader om bygninger. Eksisterende bygning 
er trolig oppført før det ble innført søknadsplikt for slike bygninger her.
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Gnr. 7, bnr. 58.
Her er det avdekket og innrømmet ulovlige byggearbeider. Det er igangsett en prosess med 
oppfølging av disse ulovlige arbeidene.

Gnr. 7, bnr. 88.
Her er det avdekket og innrømmet ulovlige byggearbeider. Det er igangsett en prosess med 
oppfølging av disse ulovlige arbeidene.

De to tillatelsene til utvidelse av fritidsbolig som er gitt i dette området ble gitt mens plan- og 
bygningsloven av 1985 gjaldt. Ifølge § 7 i den loven kunne det gis dispensasjon dersom det 
forlå særlige grunner. Etter dagens plan- og bygningslov er det andre forhold som må være 
oppfylt for at det skal kunne innvilges dispensasjon. For det første må ikke dispensasjonen 
føre til at hensynene bak lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. Dessuten må fordelene ved en 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

I dette tilfellet må det tillegges stor vekt at bygningen ligger i et område som på gjeldende 
reguleringsplan er regulert til bebyggelse / anlegg for kontor / lager.

Universell utforming:
En tillatelse til tiltak og dispensasjon vil føre til at bevegelseshemmede vil få lettere tilgang til 
fritidsboligen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis 
medhold ettersom klagen inneholder følgende nye og vesentlige momenter som ikke var 
kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2. 
Vedtaket i Planteknisk utvalg 25.09.12, sak PTU 147/12, oppheves.

Det må leveres inn en ny komplett søknad om tillatelse til tiltak, inkl. dispensasjonssøknad, 
innen 3 måneder fra vedtaksdato, dersom tiltakshaver ønsker å beholde hele eller deler av 
de ulovlig gjennomførte tiltakene på bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens §§ 
19-2 og 20-1, jf. Reguleringsplan for del av Fiskarvik. 
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Partene har klagerett på det nye vedtaket.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
227684 Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Svanavågen, Hovland. Pålegg.
267693 Klage til fylkesmannen datert 22.10.12
268795 Reg bestemmelser Fiskarvik.pdf
268796 Reg plan Fiskarvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 07.08.2008 Margot Marie Nodland Søknad om rammetillatelse gnr. 8 bnr. 124

2 U 04.09.2008 Margot Marie Nodland
Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse gnr. 
8 bnr. 124

4 U 10.06.2009 Margot Marie Nodland Varsel(Informasjon om befaring
5 I 23.06.2009 Margot Marie Nodland Vedrørende miljøutvalgets vedtak, gnr.8 bnr.124

6 U 03.07.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak - Tilbygg 
gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, Hovland

8 I 23.08.2009 Margot Marie Nodland
Vedr. tilbygg på gnr. 8 bnr. 124 - spørsmål vedr. 
riktig reguleringsplan

10 X 26.08.2009 Dag Kjetil Tonheim
Vedrørende reguleringsplan brukt i 
saksbehandling - søknad om rammetillatelse 
gnr.8 bnr.124

9 U 07.09.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - søknad 
om oppføring av tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot 
Marie Nodland, Hovland

12 U 18.01.2010
Roar Pedersen; 
SørVest Holding AS; 
Aarstad eiendom AS

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, 
Hovland

13 I 27.01.2010 Aarstad Eiendom AS
Vedr. klage tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Nodland, Hovland

14 I 01.02.2010 Egersund Group
Merknader til Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland

15 U 29.03.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
klage på miljøutvalgets vedtak om avslag på 
søknad om tilbygg/dispensasjon, gnr. 8 bnr. 124, 
Margot Marie Nodland, Hovland. Endelig 
avgjørelse.

16 I 01.02.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på byggesak - tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

17 U 30.08.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Stans i ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

19 I 11.10.2011 Adv. Espen Andersen
Melding om at ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 
124 er stanset

20 U 14.10.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Adv. Stokkeland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Arne og Margot Marie 
Nodland, Hovland. Anmodning om møte.

22 I 09.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Oversendelse av skisser gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland
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23 U 18.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Vedr. hytteskisser gnr. 8 bnr. 124

24 I 07.01.2012 Arne Haugland
Angående restaurering av hytte i Svanavågen 
gnr. 8 bnr. 124

25 I 18.02.2012 Arne Haugland
Avslag vedr. søknad om restaurering av hytte i 
Svanavågen gnr. 8 bnr. 124

26 U 21.02.2012 Arne Haugland
Svar vedr. henvendelse vedr. avslag på søknad 
gnr. 8 bnr. 124

27 I 01.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Ytterligere informasjon vedr. gnr. 8 bnr. 124 -
Svanavågen

28 I 15.03.2012 Kari Myklebust
Merknader til byggestopp av hytte i Fiskarvik gnr. 
8 bnr. 124

29 I 15.03.2012 Ingvar Merknader til byggestopp på hytte gnr. 8 bnr. 124

30 U 22.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

32 I 16.05.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Søknad om tillatelse til tiltak, restaurering av 
fritidsbolig samt innbygging av svalgang gnr. 8 
bnr. 124

35 I 16.05.2012 Larsen & Bjørkeland as
Søknad om tillatelse til restaurering av fritidsbolig 
gnr. 8 bnr. 124, Svanavågen

33 U 10.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Vedr. tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 
bnr. 124

36 U 04.10.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Oversendelse av vedtak i planteknisk utvalg om 
pålegg og dagbøter - Tilbygg/restaurering av 
fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie 
Nodland og Arne Haugland

37 U 11.10.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 
- Margot Marie Nodland og Arne Haugland,

38 I 11.02.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Oversendelse av klage til fylkesmannen i 
Rogaland vedr. fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124

Parter i saken:
            

Sørensen & Skjefrås 
DA Adv. Stokkeland

Postboks 264 4379 EGERSUND

TIL Arne Haugland Lyngvegen 15 A 4352 KLEPPE
Bjørg Karin Olsen Kattavikveien 8 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jan Eivind Hovland Steinbakken 50 4370 EGERSUND
Kristi Konowsen Nyåsveien 18 4370 EGERSUND

SØK Larsen & Bjørkeland 
AS

Gamle Sokndalsveien 
38

4370 EGERSUND

Margot Marie Nodland
og Arne Haugland

Lyngveien 15a 4352 KLEPPE

Marine Technologies 
LLC Norsk avd.

Hovlandsveien 44 4370 EGERSUND

Roar Pedersen Vakthusveien 5 4158 BRU
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

SørVest Holding AS Svanavågen 4370 EGERSUND
Aarstad eiendom AS Postboks 111 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 06.09.2012
Arkiv: :GBR-8/124, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/3274
Journalpostløpenr.:
12/13370

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
147/12 Planteknisk utvalg 25.09.2012

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, 
Svanavågen, Hovland. Pålegg.
  

Sammendrag:
Tiltakshaver fikk i 2010 avslag på søknad om tillatelse / dispensasjon for å utvide / bygge om 
en hytte. Vedtaket ble påklaget, men Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Likevel er det 
blitt utført betydelige søknadspliktige tiltak på hytta. Det er tidligere forhåndsvarslet pålegg 
om å tilbakeføre hytta til tidligere utseende og omfang. Det anbefales nå at det vedtas et slikt 
pålegg, samtidig som man vedtar dagbøter dersom pålegget ikke etterkommes innen gitt 
frist.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2012:
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til det 
omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble gjennomført. 
Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak foreligger, 
ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag fra fristens utløp 
til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist kan 
pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

25.09.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-147/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å tilbakeføre hytta til 
det omfang og utseende som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble 
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gjennomført. Fristen for å etterkomme pålegget er 6 måneder etter at endelig vedtak i 
saken foreligger.
Dersom ikke pålegget er etterkommet seinest 6 måneder etter at endelig vedtak 
foreligger, ilegges det en tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag 
fra fristens utløp til pålegget er etterkommet. Dersom pålegget ikke etterkommes 
innen fastsatt frist kan pålegget følges opp med forelegg som kan få samme virkning 
som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for 
del av Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak 18.08.09:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-139/09 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra Margot Marie Nodland, 
plan - og bygningsloven og reguleringsplan for Svanavågen og finner, jamfør pbl. § 7, 
at det ikke foreligger en overvekt av særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon fra reguleringsplan og plan -og bygningsloven som omsøkt. Søknaden 
avslås. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Svanavågen Industriområde, 
Eigerøy og plan og bygningslovens §§ 70.2 (avstandsbestemmelsen) og 17.2 
(byggeforbud i 100- metersbeltet).

Miljøutvalget behandlet en klage 23.03.10:
Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eies forslag (FRP+V).

M-034/10 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert innkommet klage opp mot bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, tillatelser som er gitt til tiltak på fritidsboliger 
i nærområdet, samt  merknader fra naboer/gjenboere, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at:

1. Henvisningen til reguleringsplan for Industriområde Svanavågen var ikke riktig, 
men denne feilen har ikke virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket i 
Miljøutvalget 18.08.09 anses derfor ikke som ugyldig.

2. Klagen inneholder ikke vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da 
søknaden ble avslått.

3. Klagen tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93-95, jf §§ 7, 17-2 og 70 nr 2, 
jf. Reguleringsplan for Fiskarvik.

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Klagen som ble behandlet av Miljøutvalget 23.03.10 ble avgjort av Fylkesmannen i Rogaland 
01.02.11. Fylkesmannen ga ikke klager medhold. Kommunens vedtak av 18.08.09 ble 
stadfestet. 

29.08.11 gjennomførte byggesakssjefen en besiktigelse av området. Det ble da konstatert at 
det foregikk byggearbeider på eiendommen, som etter byggesakssjefens syn var 
søknadspliktige tiltak. 30.08.11 skrev byggesakssjefen brev til tiltakshaver og krevde stans i 
ulovlig byggearbeid med umiddelbar virkning. I samme brevet ble det forhåndsvarslet en 
tvangsmulkt på kr 50.000,- dersom ytterligere arbeid ble utført uten tillatelse. Det ble samtidig 
forhåndsvarselet et overtredelsesgebyr på kr. 9.100,-. Tiltakshaver fikk klageadgang på dette 
vedtaket. 

05.09.11 sendte tiltakshaver en e-post til kommunen at de beklager det ulovlige 
byggearbeidet. De bekrefter at de skulle tatt kontakt med kommunen for informasjon og 
rettledning. De spør hva som er søknadspliktig, samt hva de kan gjøre for å rette opp 
eventuelle feil.

06.09.11 svarte byggesakssjefen på e-posten. 

22.09.11 sendte advokat Espen Andersen e-post til kommunen på vegne av tiltakshaver. 
Advokaten ber om svar på hva kommunen mener bør tilbakeføres. Han bekrefter at 
arbeidene er stanset. 14.10.11 skriver byggesakssjefen brev til adv. Andersen der det står at 
fra byggesakssjefen er tilbakemeldingen at bygningen må tilbakeføres til det utseende den 
hadde før de søknadspliktige tiltakene ble iverksatt. 

09.11.11 sendte tiltakshaver inn noen skisser av hytta og ønsket kommentar. Terrassen mot 
sjøen er ikke med på disse skissene. Ber om kommentar før de fortsetter ombyggingen.

18.11.11 svarte byggesakssjefen på e-post at skissene mangler mål, dessuten er ikke 
grunnmuren med på skissene. Det ble opplyst at byggesak også trenger plantegninger som 
viser rominndeling, dører og vinduer i hver etasje. Alle tegningene må være målsatt.

07.01.12 skriver tiltakshaver brev til kommunen. I brevet står det at etter at de hadde søkt om 
dispensasjon for på- og ombygging av hytta og fått avslag på det, startet de restaurering av 
hytta. Bygningens tilstand viste seg å være mye verre enn forventet:

 På grunnmuren var det hull og sprekker flere steder, slik at det lakk vann 
gjennom muren. Grunnmuren sto på stein som var lagt oppå mold. Det var 
derfor nødvendig å lage en ny mur utenfor den eksisterende i gavlendene. På 
langsidene sto mesteparten av den gamle hytta på søyler (betongklatt på 
mold). Her ble søylene byttet ut med mur og vegger.

 Da de tok av kledningen, var det meste av reisverket helt råttent. De viser til 
vedlagte bilder. Utbedringer på reisverket var altså helt nødvendig for å bli 
kvitt sopp og andre råteskader, slik at de kunne få et solid reisverk og slik at 
inneklimaet kunne bli levelig.

Til tross for disse nødvendige utbedringene, er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta, skriver tiltakshaver.
De har behov for livsløpsstandard / universell utforming av hytta. Dette innebærer at alle 
”hovedrom” inkludert bad og ett soverom er plassert på samme plan.
Terrassen er i tillegg trukket helt ut til veien, slik at man kan komme inn i hytta uten å måtte 
gå i trapper. Under terrassen vil de da få nødvendig lagringsplass for diverse utstyr de har i 
forbindelse med virksomheten sin på kaien deres.
De nevner videre at de har fått tillatelse til å legge inn kloakkledning med kum og pumpe. 
Dette er installert.
Når det gjelder eventuell verdiøkning på hytta, så er det ifølge tiltakshaver tinglyst en heftelse 
på eiendommen angående dette.
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De mener at utbedringene som er gjennomført var helt nødvendige når man tar i betraktning 
hyttas elendige tilstand. De søker derfor om at deler av det arbeidet som er utført på hytta får 
dispensasjon til å beholdes, slik det fremgår av nye tegninger.

20.01.12 svarer byggesakssjefen med e-post at man har mottatt tegninger, men ønsker et 
møte med tiltakshaver for å snakke om videre saksgang / krav om ny søknad. 

03.02.12 ble det gjennomført et møte mellom Arne Haugland og saksbehandler. I dette 
møtet fikk vi overlevert noen fotografier som viser hytta før ombygging. Det ble videre 
orientert fra saksbehandlers side om at enten må hytta tilbakeføres til slik den var før de 
søknadspliktige arbeidene ble utført, eller så må det sendes inn en ny søknad. Ettersom en 
tidligere søknad er avslått, bør en ny søknad være vesentlig forskjellig fra den søknaden som 
er avslått for å øke sannsynligheten for at en ny søknad skal bli innvilget.

18.02.12 sendte tiltakshaver en e-post til ordføreren i Eigersund. I denne e-posten skriver 
han at de hatt fått negativt svar på søknad om utbedringer på en gammel hytte. Han mener 
at de er dårlig behandlet og forskjellsbehandlet i denne saken. Derfor håper de på en 
samtale med ordføreren om saken. Ordføreren svarer på e-posten 21.02.12. I svaret 
konstaterer ordføreren at saken har vært behandlet to ganger i Miljøutvalget, siste gang som 
klagesak, samt at klagesaken er avgjort av Fylkesmannen. Ordføreren finner det derfor ikke 
riktig å gå inn i saken på nytt. 

26.02.12 sender tiltakshaver ny e-post til ordføreren der de takker for at ordføreren så på 
deres sak. I e-posten skriver de at da de i 2008 søkte om en ubetydelig utvidelse av hytten, 
hadde en nabo på gnr. 8, bnr. 128 fått dispensasjon fra reguleringsplanen til å bygge på sin 
hytte. Dette gikk Miljøstyret enstemmig inn for, og Fylkesmannen hadde ingen merknader, 
ifølge tiltakshaver. De mener at de 6 hyttene i Svanavågen bør behandles likt selv om de 
ligger i forskjellige reguleringsplaner. De nevner at de leier ut 14 båtplasser, samt at det er 
en del båter som ligger i vinteropplag på kaien. De mener derfor at det er en form for næring, 
og de har siden de kjøpte eiendommen i 2006 skattet for dette til Eigersund kommune. De 
føler at alle andre enn de får tillatelse, og dette er frustrerende.

22.03.12 sendte byggesakssjefen forhåndsvarsel om pålegg til tiltakshaver. Bygnings-
myndighetene er etter plan- og bygningsloven forpliktet til å følge opp overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
I brevet står det blant annet: 
De valgte på tross av avslaget på søknaden å utføre søknadspliktige arbeider på hytta, som 
ifølge opplysninger vi har fått fra Dem bl.a. har medført at fasaden er flyttet 0,5 m mot sjøen 
og 1,5 m i motsatt ende. I tillegg er tidligere innhukk nå bygget inne.
Byggesakssjefen forhåndsvarslet om at han vurderer å fremme en sak der det kan bli fattet 
vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere utseende og omfang innen 6 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangs-
mulkt inntil et pålegg om tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 300,- per 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. Et eventuelt vedtak vil være hjemlet i plan-
og bygningsloven § 32. Tiltakshaver fikk frist til 20.04.12 med å uttale seg til forhånds-
varselet..

Det har nå gått 3 måneder siden møtet ble avholdt. Kommunen har ikke mottatt noen ny 
søknad og heller ikke en erklæring om når hytta vil være tilbakeført til tidligere utseende / 
omfang. Tiltakshaver har heller ikke kommentert forhåndsvarselet av 22.03.12.

Saksbehandlers vurderinger:
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De overleverte fotografiene av hytta fra 2007 dokumenterer på en god måte hvordan hytta så 
ut før de søknadspliktige tiltakene ble igangsatt.

Neste steg for bygningsmyndighetene blir nå å følge opp saken med pålegg om å tilbakeføre 
bygningen til det utseende den hadde før de ulovlige byggearbeidene ble igangsatt.

Som det fremkommer ovenfor har tiltakshaver opplyst at hytta er forlenget med 1,5 m + 0,5 
m. I tillegg er tidligere innhukk bygget inne. Disse opplysningene står klart i strid med det 
som fremkommer i brevet fra tiltakshaver 07.01.12:
”Til tross for disse nødvendige utbedringene er det viktig å merke seg at bredde, høyde og 
takvinkel er uforandret, altså lik den gamle hytta.

Det anbefales at hjemmelshaver pålegges å tilbakeføre hytta til det utseende og det 
omfanget som hytta hadde før de søknadspliktige tiltakene ble igangsatt. Fristen for dette bør 
settes til 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. 

Det anbefales også at det vedtas å ilegge tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per 
kalenderdag etter at fristen er ute og inntil pålegget er etterkommet.

Universell utforming:
Ikke krav i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Eventuelle dagbøter tilfaller Eigersund kommune. Dette faktum er ikke vektlagt i 
saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg pålegger hjemmelshaver på gnr. 8, bnr. 124 å sende inn en søknad om 
tillatelse til tiltak for en noe mindre bygning enn den som ble avslått i Miljøutvalget 18.08.09, 
innen 01.12.12. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32, jf. Reguleringsplan for del av 
Fiskarvik, vedtatt 27.03.06. 
. 

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
189078 Stans i ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie Nodland, Hovland
189473 Fotografier 29.08.11 gnr. 8 bnr. 124
209571 Angående restaurering av hytte i Svanavågen gnr. 8 bnr. 124
209572 Foto
209573 Kartutsnitt
209574 Fasadetegninger
209575 Plantegninger
209576 Snitt- tegning
221816 Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. Forhåndsvarsel om pålegg.
227800 Tidligere hytte.pdf
104127 Reg bestemmelser Fiskarvik.pdf
104128 Reg plan Fiskarvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 07.08.2008 Margot Marie Nodland Søknad om rammetillatelse gnr. 8 bnr. 124

2 U 04.09.2008 Margot Marie Nodland
Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse gnr. 
8 bnr. 124

4 U 10.06.2009 Margot Marie Nodland Varsel(Informasjon om befaring
5 I 23.06.2009 Margot Marie Nodland Vedrørende miljøutvalgets vedtak, gnr.8 bnr.124

6 U 03.07.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak - Tilbygg 
gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, Hovland

8 I 23.08.2009 Margot Marie Nodland
Vedr. tilbygg på gnr. 8 bnr. 124 - spørsmål vedr. 
riktig reguleringsplan

10 X 26.08.2009 Dag Kjetil Tonheim
Vedrørende reguleringsplan brukt i 
saksbehandling - søknad om rammetillatelse 
gnr.8 bnr.124

9 U 07.09.2009 Margot Marie Nodland
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak - søknad 
om oppføring av tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot 
Marie Nodland, Hovland

12 U 18.01.2010
Roar Pedersen; 
SørVest Holding AS; 
Aarstad eiendom AS

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124, Margot Marie Nodland, 
Hovland

13 I 27.01.2010 Aarstad Eiendom AS
Vedr. klage tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Nodland, Hovland

14 I 01.02.2010 Egersund Group
Merknader til Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland

15 U 29.03.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
klage på miljøutvalgets vedtak om avslag på 
søknad om tilbygg/dispensasjon, gnr. 8 bnr. 124, 
Margot Marie Nodland, Hovland. Endelig 
avgjørelse.

16 I 01.02.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på byggesak - tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

17 U 30.08.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Stans i ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 124 -
Margot Marie Nodland, Hovland

19 I 11.10.2011 Adv. Espen Andersen Melding om at ulovlig byggearbeid gnr. 8 bnr. 
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124 er stanset

20 U 14.10.2011
Sørensen & Skjefrås DA 
Adv. Stokkeland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 - Arne og Margot Marie 
Nodland, Hovland. Anmodning om møte.

22 I 09.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Oversendelse av skisser gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland, Hovland

23 U 18.11.2011
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Vedr. hytteskisser gnr. 8 bnr. 124

24 I 07.01.2012 Arne Haugland
Angående restaurering av hytte i Svanavågen 
gnr. 8 bnr. 124

25 I 18.02.2012 Arne Haugland
Avslag vedr. søknad om restaurering av hytte i 
Svanavågen gnr. 8 bnr. 124

26 U 21.02.2012 Arne Haugland
Svar vedr. henvendelse vedr. avslag på søknad 
gnr. 8 bnr. 124

27 I 01.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Ytterligere informasjon vedr. gnr. 8 bnr. 124 -
Svanavågen

28 I 15.03.2012 Kari Myklebust
Merknader til byggestopp av hytte i Fiskarvik gnr. 
8 bnr. 124

29 I 15.03.2012 Ingvar Merknader til byggestopp på hytte gnr. 8 bnr. 124

30 U 22.03.2012
Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Tilbygg gnr. 8 bnr. 124 -Svanavågen, Hovland. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

32 I 16.05.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Søknad om tillatelse til tiltak, restaurering av 
fritidsbolig samt innbygging av svalgang gnr. 8 
bnr. 124

33 U 10.07.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Vedr. tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 
bnr. 124

Parter i saken:
            

Sørensen & Skjefrås 
DA Adv. Stokkeland

Postboks 264 4379 EGERSUND

Bjørg Karin Olsen Kattavikveien 8 4370 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Jan Eivind Hovland Steinbakken 50 4370 EGERSUND
Kristi Konowsen Nyåsveien 18 4370 EGERSUND

TIL Margot Marie Nodland 
og Arne Haugland

Lyngveien 15a 4352 KLEPPE

Marine Technologies 
LLC Norsk avd.

Hovlandsveien 44 4370 EGERSUND

Roar Pedersen Vakthusveien 5 4158 BRU
Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

SørVest Holding AS Svanavågen 4370 EGERSUND
Aarstad eiendom AS Postboks 111 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.03.2013
Arkiv: :GBR-5/183, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/1271
Journalpostløpenr.:
13/7367

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
100/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse 
gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein Skretting, Maurholen
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 01.02.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av tilbygg/ 
overbygg terrasse på eiendommen gnr. 5 bnr. 183. 
Reguleringsplanen omtaler ikke størrelsesbegrensninger, og kommuneplanens bestemmelse 
om øvre grense for bebygd areal på 75 m² kommer derfor til anvendelse. Eksisterende 
bebyggelse overstiger allerede denne grensen. Tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser.
Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for avklaring av diverse forhold.
Saken legges med dette frem for ny behandling.

Saksgang:
Plankteknisk utvalg kan avslå søknaden eller anbefale dispensasjon. Dersom anbefalingen 
anbefales, blir vedtaket oversendt Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland 
for uttale før endelig avgjørelse kan tas.

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyret avslo i møte 23.09.97 som sak 106/97 dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsenes krav til utforming av tak. Det ble fattet følgende vedtak:
Hytteplasseringen har vært grundig vurdert i planprosessen, og det har der blitt tatt stilling til at det kan 
plasseres en hytte med saltak på den aktuelle tomten, ut fra hensyn til terrenget og omgivelsene. 
Videre er reguleringsbestemmelsene fastsatt blant annet for å få et harmonisk felt.

Miljøstyret kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å dispensere i saken, og finner derfor ikke 
å kunne dispensere fra reguleringsbestemmelsene når det gjelder krav til utforming av taket.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsbestemmelsenes § 1.A.2.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 05.02.13 som sak PTU-025/13:
Saken sendes tilbake til administrasjonen.

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

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av kommunestyret 
25.11.96. Eiendommen er regulert til byggeområde – hytte.

I kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11, er området benevnt som 
fritidsboligbebyggelse HF. Det fremgår av kommuneplanens § 2.12.2:
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen fastsettes 
etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende bebyggelse. Øvre 
grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter. Terrassen uten 

takoverbygg skal ikke overstige 20 m². Nærmere bestemmelser skal settes i regulerings‐  og 

bebyggelsesplan.

Reguleringsplanen omtaler ikke størrelse på hytter, og hyttene er heller ikke vist i plankartet. 
Det er dermed kommuneplanens bestemmelser om størrelse som gjelder.

Eksisterende hytte har et bruksareal på ca 89 m². Bebygd areal er oppgitt til 97,5 m².

Tilbygget er så vidt Rådmannen forstår allerede oppført. Da søknaden er innsendt uten 
kommunens involvering, ser en ikke grunn til å ilegge ulovlighetsgebyr eller 
overtredelsesgebyr.
Dersom søknaden avslås vil Rådmannen ved byggesakssjefen følge opp forholdet etter 
plan- og bygningslovens kapittel 32 på vanlig måte.

Det opplyses i søknaden datert 30.05.11:
For å rette opp feil og mangler ved vår eigendom 5/183 søker me herved om tillatelse for overbygg på 
del av terrasse.

Vinden var, sjølv for ein jærbu, i meste laget der hytta ligg. Dermed vart det til at me sette opp 
levegger i glass, og seinare vart det 1,5 m² uisolert glasstak mot nord der vinden tok som mest. På det 
tidspunktet skulle me sjølvsagt innsett at dette burde vore byggemelt og beklager sterkt at dette ikkje 
vart gjort.

Overbygg har vist seg å være ei god varmekilde for oppvarming av hytte ved at sola varmer opp lufta 
der.

Nytt areal som er overbygd er 9,5 m².

Kommunen mottok revidert søknad 01.02.12. I den anledning ble det opplyst:
Me ønsker herved å endre vår søknad til:
For å rette opp feil og mangler ved vår eigendom 5/183 søker me herved om tillatelse til overbygg på 
del av terrasse for å kunne etablere bad og toalett.

I forbindelse med at installasjon av vann og kloakk nå nærmer seg har me starta detaljplanlegging av 
toalett og bad. For å få til separat toalett og plass til dusj og badekar ser me for oss løysing som vist 
på vedlagt tegning. Vidare ser me også dette som den beste løysinga for å ivareta krav i 
reguleringsendring; ”Påbygg skal tilpasses eksisterende bygning.” Overbygd terrasse vil avlaste stove, 
slik at stova også kan brukast som soverom ved spesielle anledninger.

Fasade er ikkje endra i forhold til tidligere søknad.
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Nytt areal som er overbygd er 9,5 m².

Vedrørende virkningstidspunkt for arealplaner:
Det er arealplaner som gjelder på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn ved 
behandling av byggesøknader. Dette følger direkte av ordlyden i plan- og bygningslovens § 
11-6 første ledd for kommuneplan og § 12-4 første ledd for reguleringsplan. En viser for øvrig 
til vedlagt notat fra byggesakssjefen.

Vedrørende synliggjøring av tidligere vedtak i Maurholen:
Planteknisk utvalg har bedt rådmannen å synliggjøre tidligere vedtak i Maurholen. En forstår 
vedtaket slik at rådmannen skal belyse praksis vedrørende forståelsen av 
reguleringsplanens bestemmelse A5 om tillatt økning på inntil 10 m² for etablering av 
bad/WC samt dispensasjoner fattet etter denne bestemmelsen ble vedtatt.
Så vidt rådmannen kan se er ikke spørsmålet som reises i nærværende sak, tidligere 
behandlet direkte. Det finnes utstrakt praksis der det er gitt tillatelse til tilbygg, spesielt i det 
øverste hytteområdet i Maurholen. Disse sakene kan imidlertid ikke sammenlignes med 
foreliggende sak da ingen av disse har oversteget kommuneplanens øvre grense på 75 m² 
bebygd areal, og tilbyggene ville dermed blitt tillatt selv uten reguleringsendringen som åpnet 
for 10 m² tilbygg.
For øvrig synes spørsmålet kun å ha vært behandlet i én sak i Maurholen. Eier av 
eiendommen gnr. 5 bnr. 105 i Maurholen søkte den 03.03.09 om dispensasjon og tillatelse til 
oppføring av tilbygg på 13 m² som ble enstemmig avslått av miljøutvalget i sak M-074/10 den 
18.05.10. Søker endret tegningene og fikk godkjent tilbygg på 10 m². Eksisterende hytte 
hadde kun mulldo i et innebygget utedo som medførte at det ikke kunne etableres bad/wc på 
en hensiktsmessig måte.

For øvrig er det fattet følgende dispensasjoner siden 2009:
Miljøutvalget fattet vedtak den 28.04.09 som sak M-078/09 der det ble godkjent tilbygg på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 96 som medførte at samlet bebyggelse ble 107 m² bebygd areal:
Miljøutvalget finner, jamfør plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en overvekt av særlige 
grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra § 3-12 i Kommuneplanens bestemmelser 
vedrørende hytters størrelse.
Som særlig grunn anføres:
1. Tiltaket ligger utenfor 100 m sonen.
2. Tiltaket bidrar til å fjerne en forurensingskilde
Det kan bygges et tilbygg til eksisterende hytte der total bebygd areal maks kan bli 90m2. Nye 
tegninger må foreligge før igangsettelse gis. Det forutsettes at hytten knyttes til offentlig vann/avløp.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Miljøutvalget fattet den 18.05.10 vedtak som sak M-074/10 der det ble avslått tilbygg på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 105 som ville ha medført at samlet bebyggelse ble 86 m² bebygd 
areal:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for hytteområdet på 
Maurholen jamfør § 7. og finner at det ikke foreligger særlige grunner som tilsier at det kan gis 
dispensasjon for utvidelse av fritidsbolig på eiendom gnr. 5 bnr 105. Søknad avslås.
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Maurholen og plan- og
bygningslovens (1985) §31(virkninger av reguleringsplan)

Miljøutvalget fattet vedtak den 16.11.10 som sak M-145/10 der det ble avslått tilbygg på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 200 som ville ha medført at samlet bebyggelse ble 107 m² bebygd 
areal:
Miljøutvalget har etter nøye vurdering av sakens fakta funnet at det, jfr. pbl. § 7, ikke foreligger en 
overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra §§ 1, 3 og 2 i 
reguleringsbestemmelsene for Øvre Maurholen, samt § 3-12 i kommuneplanens bestemmelser 
vedrørende hytters bebygde areal.
Søknad om oppføring av fritidsbolig som omsøkt avslås derfor.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 31.1 og 20.6.

Miljøutvalget fattet den 14.06.11 vedtak som sak M-111/11 der det ble anbefalt gjenoppføring 
av nedbrent hytte som ble 93 m² bebygd areal:
Miljøutvalget anbefaler dispensasjon for oppføring av ny hytte på eksisterende grunnmur, gnr. 5 bnr. 
179 i Maurholen, Hellvik.

Planteknisk utvalg fattet vedtak den 22.11.11 som sak PTU-029/11 der det ble avslått tilbygg 
på eiendommen gnr. 5 bnr. 186 som ville ha medført at samlet bebyggelse ble 155 m² 
bebygd areal:
Planteknisk utvalg finner ikke, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2, at kan gis dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse § 3-12 for oppføring av tilbygg til fritidsbolig med totalt bebygd areal på 
155 m2. Utvidelsen av taket og vegg ved terrasse som omsøkt medfører et bebygd areal over det 
dobbelte av øvre grense for bebygd areal fastlagt i kommuneplanen. Tiltaket bryter med hensynet bak 
kommuneplanbestemmelsen § 3-12.
Søknaden avslås derfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanbestemmelse § 3-12 og plan- og bygningsloven § 19-
2. 

Planteknisk utvalg fattet den 15.01.13 vedtak som sak PTU-014/13 der det ble avslått tilbygg 
på eiendommen gnr. 5 bnr. 107 som ville ha medført at samlet bebyggelse ble 79 m² bebygd 
areal:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Marit Aanestad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 107, reguleringsplan for Maurholen, kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå 
søknaden. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra blir 
”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det er 
lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt konkrete og nøye vurdert 
gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny 
og de følgene en dispensasjon kan ha for andre fritidsboliger i planen. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan for Maurholen og plan-
og bygningsloven §§ 11-6 og 12-4. 

Planteknisk utvalg fattet vedtak den 05.03.13 som sak PTU-050/13 der det ble avslått tilbygg 
på eiendommen gnr. 5 bnr. 199 som ville ha medført at samlet bebyggelse ble 105 m² 
bebygd areal:
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.

For Rådmannen fremstår det som om kommunen i nyere tid har etablert en praksis som i 
større grad er i samsvar med forutsetningene i den vedtatte kommuneplanen.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
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I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 
dispensere fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.

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

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 06.06.11. Det har vært en omfattende demokratisk 
beslutningsprosess der en har funnet at fritidsboliger i omsøkte området ikke skal overstige 
75 m² bebygd areal.

Maurholen er et pressområde der rådmannen har registrert mange søknader om 
dispensasjon fra blant annet størrelse. Det er derfor viktig å ha særlig fokus på hvilke 
forventninger og presedensvirkninger en eventuell dispensasjon vil ha. 

Søker synes å legge til grunn at reguleringsplanens § 5 åpner for en utvidelse som omsøkt 
tilsynelatende på grunn av at det ikke er innlagt vann- og avløpsanlegg i fritidsboligen. 
Denne bestemmelsen ble lagt til reguleringsplanens bestemmelser ved en mindre 
reguleringsendring foranlediget av kommunens arbeid med å legge vann- og avløpsledninger 
i området. Bestemmelsen åpner for tilbygg inntil 10 m² ”for å kunne etablere bad/wc”.

Rådmannen finner ikke å legge samme vurdering til grunn. Bestemmelsen gjelder kun 
eksisterende fritidsboliger der det ikke er avsatt et rom til bad/vask. Det er ikke avgjørende 
om det er innlagt vann- og avløp. Fritidsboligen har i dag et rom benevnt med ”bad” der det 
også er vist dusj, servant og toalett. 
Det skal bemerkes at omtalte endring/omlegging av bad ikke er søknadspliktig i seg selv, 
jamfør SAK10 § 4-1 bokstav b.

En finner heller ikke å kunne legge vekt på dette forholdet i en dispensasjonsvurdering.
Fritidsboligen er allerede ca. 15 m² større enn det kommuneplanen tillater, og det må legges 
til grunn at bruken av fritidsboligen må avpasses med det areal kommunestyret anses som 
tilstrekkelig i denne typen områder – det vil si 75 m². Med omsøkt tilbygg vil fritidsboligen få 
et bebygd areal på ca. 108 m² som er betydelig større enn det kommuneplanen åpner for. I 
tillegg er det ifølge godkjente tegninger oppført terrasse på ca. 60 m², mens kommuneplanen 
åpner for inntil 20 m². Bebyggelsen avviker dermed vesentlig fra det som er forutsatt i 
kommuneplanens bestemmelser.

Søker har videre anført at tilbygget skal virke som vindskjerm og varmekilde for hytten.
Rådmannen kan ikke se at dette kan tillegges særlig vekt. Selv om eiendommen kan være 
værutsatt finnes det andre måter å utbedre dette på. Videre kan en vanskelig se at de 
klimatiske forholdene ikke skulle være kjent da fritidsboligen ble oppført i 1998. Det bør være 
særdeles høy terskel for å bruke ”mangler” ved sin egen prosjektering som brekkstang for 
ytterligere fravikelse av arealplaner.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak størrelsesbegrensningen i kommuneplanens arealdel.

Skulle Planteknisk utvalg vurdere det annerledes, må en så vurdere hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Ordlyden taler for at terskelen skal være høy.
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Utvidelsen er i seg selv forholdsvis beskjeden samtidig som overbygget skal utføres i glass. 
Tilbygget vil dermed ikke fremstå særlig dominerende eller voluminøst i forhold til faktisk 
størrelse på bebyggelsen.

Det må likevel legges avgjørende vekt på at dispensasjonen vil skape forventning ikke bare i 
planområdet, men hele Maurholen og andre lignende hyttefelt, om at 
størrelsesbegrensningene i kommuneplanen skal tolkes ”mildt”. En slik praksis vil utvilsomt 
føre til en undergraving av kommuneplanens arealdel som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Det er også vektlagt at kommuneplanen ble vedtatt nylig.

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

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen 
i kommuneplanens bestemmelser da…..

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
263110 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
212861 Plantegning

212860
Endring av søknad, retting av feil og mangler vedr. overbygg på deler av terasse gnr. 
5 bnr. 183

178899 Dispensasjonssøknad

178898
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, overbygg terasse gnr. 5 bnr. 183 - Øvre 
Maurholen

178901 Situasjonskart
263197 Fasadetegning
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267797 Vedrørende kommuneplanbestemmelser
273948 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.05.2011 Arnstein Skretting
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, overbygg 
terasse gnr. 5 bnr. 183 - Øvre Maurholen

2 U 15.07.2011 Arnstein Skretting
Foreløpig svar - Tilbygg / overbygget terrasse for 
fritidsbolig

3 I 29.01.2012 Arnstein Skretting
Endring av søknad, retting av feil og mangler 
vedr. overbygg på deler av terasse gnr. 5 bnr. 
183

5 X 18.01.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
6 X 18.01.2013 Fasadetegning
9 X 18.03.2013 Oversiktskart

Parter i saken:
            
TIL Arnstein Skretting Damebyen 19 4360 VARHAUG

Side 482 av 543



Side 483 av 543



Side 484 av 543



Side 485 av 543



Side 486 av 543



Side 487 av 543



Side 488 av 543



Side 489 av 543



Side 490 av 543



Side 491 av 543



Side 492 av 543



Side 493 av 543



Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Mottakere:

Randi Haugstad Politisk sekretær

Vedrørende kommuneplanbestemmelser 

Vår ref.: 13/4698 / 11/1271 / GBR-5/183, FA-L42 Dato: 13.02.2013

Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20 Mobiltelefon:   

E-post: jarle.valle@eigersund.kommune.no

Det ble i møte den 05.02.13 stilt spørsmål ved om det i saksbehandlingen skal legges til 
grunn kommuneplanbestemmelser som gjelder på søknadstidspunktet eller 
kommuneplanbestemmelser som gjelder på vedtakstidspunktet.

Byggesakssjefen har vært i kontakt med overinstansen og Fylkesmannen i Rogaland for en 
avklaring. Konklusjonen er at det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet 
som gjelder.

Det vises til uttalelse fra Fagdirektør Knut Middelthon ved Fylkesmannens 
forvaltningsavdeling:
Det er kommuneplanbestemmelser og lovbestemmelser i plandelen/alminnelig 
del på vedtakstidspunktet som skal anvendes.
Unntak dispensasjonsbestemmelsen (01.07.09) og byggesaksbestemmelsene 
(01.07.10) hvor søknadstidspunktet er avgjørende. Dispsak i strandsonen 
hvor søknad er innkommet før 01.07.09 men vedtak treffes etter denne dato 
behandles således etter § 7 i gammel lov og § 1-8 i ny lov!

Det vises til uttalelse fra juridisk rådgiver hos Fylkesmannen Tage A. T. Eriksen:
Det alminnelige prinsippet er at det er rettsgrunnlaget på vedtakstidspunktet som skal legges til 
grunn ved behandling av byggesaker, også for dispensasjonssaker. Så da vil det være 
kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet som skal benyttes.

Unntak fra dette utgangspunktet må normalt ha hjemmel i lov.

Sivilombudsmannen har uttalt seg om spørsmålet, se bl.a.: 
http://www.sivilombudsmannen.no/annet-om-byggetillatelse/endring-av-plangrunnlaget-etter-
mottak-av-byggesoeknad-article1971-1916.html.

Problemstillingen er også drøftet på telefon med plankoordinator for Rogaland Morten 
Sageidet som viste til plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens 
arealdel):

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 
nevnt i § 1-6. Planen gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av 
departementet etter § 11-16.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, 
samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner.

Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal 
kommuneplanens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved 
foreståelsen av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3. 

Konklusjon:
Det er kommuneplanbestemmelsene på vedtakstidspunktet som er gjeldende. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :GBR-16/6, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/1613
Journalpostløpenr.:
13/5000

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
101/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. 
Dispensasjonssøknad.
  

Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtakene i Formannskapet og Miljøutvalget om å gi 
tillatelse til / dispensasjon for den allerede oppgraderte / utvidede brygga i Lygre. 
Fylkesmannen ønsket at vedtakene skulle gjøres om med den begrunnelse at tillatelsen / 
dispensasjonen vil skape presedens, at tiltaket ligger i en ellers inngrepsfri sone og av 
hensynet til trafikksikkerheten. Fylkesmannen i Vest-Agder ga ikke Fylkesmannen i 
Rogaland medhold i klagen, men opphevet den delen av vedtaket som gjaldt byggetillatelse 
for den delen av brygga som ligger over land. Denne delen av saken ble sendt tilbake til 
kommunen for ny behandling. 

Det er nå kommet inn søknad om tillatelse til tiltaket og dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan for tiltak, jf. bestemmelser til kommuneplanen, punkt 1-2.

Det anbefales at Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon og at søknaden sendes på 
høring til berørte statlige og regionale myndighet før byggesakssjefen får fullmakt til å 
innvilge søknaden.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler dispensasjon, 
sendes søknaden på høring til berørte statlige, regionale og lokale myndigheter før 
søknaden behandles på ny. Hvis utvalget avslår søknaden, har partene klagerett på dette 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av reguleringsplan, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til at hensynene bak 
formålsbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov stein.
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Planteknisk utvalg finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon. Før saken behandles på ny, sendes 
den på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta dispensasjon og tillatelse til tiltak etter 
høringsrunden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt 
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Søknad om tillatelse til brygga ble behandlet i Formannskapet 23.05.11:
FS-052/11 Vedtak:
1. Formannskapet har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanen
for å oppgradere brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet
til at dispensasjon kan gis ettersom:
a. Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene samlet sett:
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
b. En dispensasjon ikke vil sette formålet i kommuneplanen (LNF-område) vesentlig
til side.
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. kommuneplan for
Eigersund.
Vedtaket er enstemmig.

Søknad om tillatelse til tiltak ble behandlet i Miljøutvalget 12.05.11:
M-092/11 Vedtak:
1. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til å oppgradere / utvide
brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden
om tillatelse innvilges.
2. Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre for å oppgradere / utvide brygge på gnr. 16, bnr. 6, og har etter
en samlet vurdering kommet til at dispensasjon kan anbefales ettersom:
a) Følgende fordeler ved en dispensasjon er klart større enn ulempene
samlet sett:
- Tiltaket er minimalt, og vil ikke påvirke
reguleringsbestemmelsene.
b) En dispensasjon ikke vil sette formålet i reguleringsplanen (friluftsområde i
sjø) vesentlig til side.
Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19, jf. § 20, jf.
Reguleringsplan skalldyrpark Lygre.
Før endelig tillatelse / dispensasjon gis, må det innehentes uttalelse fra
Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen.
Votering:
Eies forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Miljøutvalget behandlet søknaden om tillatelse til brygge i møte 20.09.11 og fattet følgende 
vedtak:
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M-161/11 Vedtak:
Miljøutvalget har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra
arealbruk i reguleringsplanen for den delen av tiltaket som inngår i reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre, sammen med uttalelsene fra Fylkesmannen i Rogaland og
Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at tillatelse til tiltaket
og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som ligger i reguleringsplan for
Skalldyrpark Lygre.
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (friluftsområde sjø) blir
vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen har følgende fordeler:
- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering er dermed oppfylt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, samt
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre.
Gyas forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for rådmannens innstilling (AP).

Formannskapet behandlet søknaden om tillatelse til brygge i møte 28.09.11, og fattet 
følgende vedtak:

FS-105/11 Vedtak:
Formannskapet har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra
bestemmelsen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet for den delen av tiltaket som
inngår i kommuneplanen for Eigersund kommune, sammen med uttalelsene fra
Fylkesmannen i Rogaland og Statens vegvesen, og har etter en samlet vurdering
kommet til at tillatelse til tiltaket og dispensasjon gis for den delen av tiltaket som
ligger i kommuneplan for Eigersund kommune.
Dispensasjonen medfører ikke at hensynet bak formålsbestemmelsen i plan- og
bygningsloven eller bestemmelsen det dispenseres fra (LNF-område og byggeforbud
i 100- metersbeltet) blir vesentlig tilsidesatt.
Dispensasjonen har følgende fordeler:
- Tiltaket er minimalt og vil ikke påvirke reguleringsbestemmelsene.
Dispensasjonen anses ikke å ha noen ulemper.
Vilkåret om at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering er dermed oppfylt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1 og 1-8, samt
kommuneplan for Eigersund kommune.
Rådmannens innstilling unntatt setning om parkering vedtatt enstemmig.

Skogens forslag enstemmig vedtatt.

Planteknisk utvalg behandlet en klagesak 13.03.2012

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer for Eges forslag (AP).

PTU-048/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Fylkesmannen i Rogaland og merknadene til 
klagen fra tiltakshavers advokat, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold, ettersom klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent 
da vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig behandling hos settefylkesmann.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Fylkesmannen i Vest-Agder fattet 04.12.12 følgende vedtak som settefylkesmann i 
klagesaken:

Det avsnittet i brevet som Fylkesmannen refererer til er følgende:

Haver Advokatfirma ANS ved adv. Elisabeth Nygård har på vegne av Møyfrid og Andreas 
Stokka nå søkt om dispensasjon og byggetillatelse for den brygga som allerede er ført opp. 
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I søknaden skriver adv. Nygård at det søkes om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan 
for utbedringsarbeidet på brygga. Hun presiserer at omsøkt tiltak gjelder vedlikeholds- og 
utbedringsarbeid på den allerede eksisterende brygga. Fylkesmannen har korrekt lagt til 
grunn at brygga ble oppført før 1965, og at den derfor ikke var ilagt søknadsplikt. Adv. 
Nygård skriver videre at den omsøkte utvidelsen av brygga med ca. 70 – 80 cm i ”dybde” 
ligger over sjø. Denne delen av tiltaket ligger derfor i reguleringsplan for skalldyrparken, 
mener Stokka. Nygård legger derfor til grunn at kommuneplanens plankrav er oppfylt for 
denne delen av tiltaket. Dispensasjonssøknaden er derfor begrenset til å gjelde den delen av 
brygga som ligger på land, og det omsøkte tiltaket består i å legge ”trekledning” på den 
eksisterende steinbrygga. I den grad kommunen mener at deler av bryggeutvidelsen ligger 
på land, søkes det også om dispensasjon fra klankravet for også dette. Adv. Nygård skriver 
at tiltaket vil bidra til å gjøre brygga mer funksjonell, og utbedringsarbeidet vil dessuten bidra 
til at brygga gis en estetisk oppgradering. 

Det er sendt ut nabovarsel. Det er ikke kommet inn merknader.

Adv. Nygård påpeker at kommuneplanen stiller generelt plankrav i bestemmelsenes punkt 
1.2. Hun viser så til kommunens anledning til å innvilge dispensasjon. Hun skriver videre at 
det legges til grunn at hensikten med kommuneplanens plankrav er å sikre helhetlige 
planløsninger for områder der kommuneplanens arealdel ikke gir tilstrekkelige avklaringer. 
Videre skriver hun om at bygge- og anleggstiltak må være av en viss størrelse / betydning før 
det må utarbeides en reguleringsplan. Hun mener at det er åpenbart at ovennevnte hensyn 
ikke gjør seg gjeldende i dette tilfellet, der det er tale om utbedring / vedlikehold av en 
allerede eksisterende brygge. Hun påpeker at tiltaket er svært beskjedent i omfang og at det 
har ingen / minimale konsekvenser for naturmiljøet, landskapet, og andre samfunns-
interesser. Hun viser til Fylkesmannens vedtak av 04.12.12. Tiltaket berører heller ingen 
private interesser, skriver hun, samt at det omsøkte tiltaket helt klart ikke utløser noe behov 
for en ”helhetlig planløsning”. 

Adv. Nygård mener at det heller ikke kan være tvil om at saken, herunder konsekvensene av 
tiltaket, er tilstrekkelig godt opplyst / utredet. Hun skriver videre at en dispensasjon ikke vil 
innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak kommuneplanens plankrav, samt at 
en dispensasjon vil medføre en rekke fordeler. De fordelene som nevnes er at brygga vil bli
mer funksjonell ved at det blir lettere å legge til med båt, samt at bedre tilrettelegging av 
fritidsfiske. I tillegg nevnes igjen det forhold at tiltaket vil innebære en oppgradering av 
brygga estetisk. Adv. Nygård mener at den omsøkte utbedringen ikke vil medføre ulemper, 
verken for samfunnet eller private interesser / parter. Heller ikke konsekvenshensyn taler mot 
dispensasjon, skriver hun. Hun viser til følgende i brevet fra Fylkesmannen: ”holdepunkter for 
at det finnes eksisterende brygger de faktiske forhold er sammenlignbare med nærværende 
sak.” Hun oppsummerer med at det ikke kan være tvil om at det foreligger en klar overvekt 
av fordeler som taler for å innvilge dispensasjonssøknaden. Av den grunn må lovens vilkår 
for å gi dispensasjon være oppfylt.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls-
bestemmelse, 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 
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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 beslutnings-
grunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det 
viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 
reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til 
hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der 
reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av 
de gjenstående eiendommene.»

Etter byggesakssjefens syn vil ikke en dispensasjon til å oppføre den allerede oppførte 
brygga medføre at verken hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
eller hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra (kravet om reguleringsplan) blir 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon:

1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov stein.

Byggesakssjefen finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene.

Det er da anledning for kommunen til å gi dispensasjon. Det anbefales at Planteknisk utvalg 
anbefaler at det gis dispensasjon.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av reguleringsplan, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon vil føre til at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 
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Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov stein.

Ulemper ved å gi dispensasjon:
1.
2.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon ikke å være klart større enn 
ulempene.

Planteknisk utvalg avslår søknaden om dispensasjon. 

Partene har klagerett på vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt 
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

257927
Fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad, herunder søknad 
om dispensasjon for utført bryggeutvidelse på gnr. 16 bnr. 6

267048 Dispensasjonssøknad utbedring av brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre
275029 situasjonskart Lygre.pdf
275030 utsnitt av kommuneplanens arealdel Lygre.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 30.07.2010 Fotografier av brygge gnr. 16 bnr. 6

3 U 30.07.2010 Andreas Stokka
Varsel om pålegg - Brygge, gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas Stokka

2 X 30.07.2010 Situasjonskart gnr. 16 bnr. 6

4 I 20.08.2010
Møyfrid og Andreas 
Stokka

Vedr. varsel om pålegg, brygge gnr. 16 bnr. 6

5 U 28.10.2010 Andreas Stokka
Pålegg om retting og stans av ulovlig bruk -
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

6 I 18.11.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Klage på vedtak av 28.10.0 gnr. 16 bnr. 6 -
brygge

8 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Klage på vedtak gnr.16 bnr. 6 i Eigersund 
kommune

7 I 27.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Klage på vedtak gnr. 16 bnr. 6

9 I 29.12.2010
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Utbedring av brygge på gnr.16 bnr.6 i Eigersund 
kommune - søknad om tiltak

10 U 04.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Betaling 
av gebyr.
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12 U 05.01.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Mangler 
ved søknaden. Forespørsel om ytterligere 
opplysninger.

13 I 15.02.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Gjenpart av nabovarsel gnr. 16 bnr. 6

14 U 22.03.2011 Andreas Stokka Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Befaring.

15 I 29.03.2011
Byggmester G. Friestad 
AS

Søknad om ett - trinns søknadsbehandling -
brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

16 U 02.05.2011
Byggmester G. Friestad 
AS; 
Andreas Stokka

Varsel/informasjon om befaring

17 U 30.05.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak og 
formannskapets vedtak - dispensasjon/brygge, 
gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka

18 I 10.06.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Formannskapsmøte 23.05.11 - sak nr 052/11: 
Angående søknad om tillatelse til 
tiltak/dispensasjon

21 I 03.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Skalldyrpark Lygre og 
byggeforbudet i

19 I 06.07.2011 Statens vegvesen
Uttalelse vedr. søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for oppgradering/utvidelse av 
brygge

20 U 12.07.2011
Jan Sveinung 
Heskestad

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka.

22 I 03.08.2011
Haver Advokatfirma 
ANS

Uttalelse til dispensasjonssøknad - ber om 
utsettelse på uttalelsefrist

24 I 09.08.2011
HAVER Advokatfirma 
AS

Uttalelse brygge gnr. 16 bnr. 6 -
dispensasjonssøknad om utvidelse, 
oppgradering av brygge

23 U 12.08.2011 Elisabeth Nygård
Brygge gnr. 16, bnr. 6 Eigersund kommune -
Andreas Stokka - uttsettelse av uttalefrist

25 U 16.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans

Brygge gnr. 16 bnr. 6  - Andreas Stokka -
oversendelse av uttalelse fra fylkesmannen

26 I 30.08.2011
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.

Uttalelse til dispensasjonssøknad om utvidelse 
oppgrading av brygge gnr. 16 bnr. 6

28 U 18.11.2011

Andreas Stokka; 
Byggmester G. Friestad 
AS; 
Jan Sveinung 
Heskestad; 
Advokatfirmaet Haver & 
Co Ans.; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Oversendelse av politisk vedtak - Dispensasjon 
og tilltatelse til tiltak- brygge gnr. 16 bnr. 6 -
Andreas Stokka

29 I 07.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på dispensasjon fra reguleringsplan for 
allerede oppført brygge på gnr. 16 bnr. 6 Lygre

30 U 23.12.2011 Andreas Stokka
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka. Mottatt 
klage

31 I 09.01.2012 Advokatfirmaet Haver & Klagesak - brygge gnr. 16 bnr. 6 -
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Co Ans dispensasjonssøknad om utvidelse/oppgradering 
av eksisterende brygge

33 U 24.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klagesak til behandling -
Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre

34 I 12.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klage på brygge gnr. 16 bnr. 6 
Lygre, Andreas Stokka - oppnevning 
settefylkesmann

35 I 23.04.2012
Det kongelige fornyings-
administrasjon - og 
kirkedepartement

Settefylkesmann - klage etter plan- og 
bygningsloven

36 I 18.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Foreløpig svar - orientering om 
saksbehandlingstid i klagesak vedr. brygge gnr. 
16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre

37 I 29.10.2012
Advokatfirmaet Haver & 
Co. Ans

Vedr. klagesak, oppført brygge på gnr. 16 bnr. 6, 
Lygre

38 I 07.11.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Klagesak vedrørende oppført brygge på gnr. 16 
bnr. 6, Lygre

40 U 20.11.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter i klagesak -
Eigersund kommune - gnr. 16 bnr. 6 - Brygge

39 U 20.11.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedrørende naturmangfold og oversendelse av 
dokumenter - Brygge - gnr. 16 bnr. 6 - Andreas 
Stokka, Lygre

41 U 20.11.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter i klagesak -
Eigersund kommune - gnr. 16 bnr. 6 - Brygge

42 I 04.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Fylkesmannens behandling av klage over 
godkjenning av søknad, herunder søknad om 
dispensasjon for utført bryggeutvidelse på gnr. 
16 bnr. 6

43 U 09.01.2013

Haver Advokatfirma 
ANS; 
Byggmester G. Friestad 
AS

Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. 
Dispensasjonssøknad.

44 I 31.01.2013
Haver advokatfirma 
ANS

Dispensasjonssøknad utbedring av brygge gnr. 
16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre

Parter i saken:
            

Andreas Stokka Heggdalsveien 310 4370 EGERSUND
SØK Byggmester G. Friestad 

AS
Skåraveien 35 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Haver Advokatfirma 
ANS

Postboks 443 4349 BRYNE

Jan Sveinung 
Heskestad

Postboks 395 4379 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.03.2013
Arkiv: :GBR-123/49, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
07/3464
Journalpostløpenr.:
13/4966

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
102/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar 
Rodvelt, Risvikveien 63. Ny klagebehandling.
  
Sammendrag:
Etter at Miljøutvalget fattet vedtak i sak M-075/11 den 12.04.11 ble søknaden sendt på 
høring til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Dispensasjon ble innvilget 
på delegert vedtak av byggesakssjefen, den 01.06.11 som sak BMD 200/11 med de samme 
vilkår som i Miljøutvalgets vedtak i sak M-075/11. Kari Østerhus klaget på vedtaket. 
Klagesaken ble behandlet i sak M-151/11. Miljøutvalget avviste deler av klagen og ga ikke 
medhold i resten. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak av 01.06.11, men ba 
kommunen informere klager om at det var klagerett på den delen av vedtaket som gjaldt 
avslag på søknaden om redusert gebyr. Etter at kommunen hadde informert Østerhus om 
dette, har hun klaget på ny. 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 klager får medhold, stopper saken der, 
men partene har klagerett på det nye vedtaket. Hvis Planteknisk utvalg ikke gir klager 
medhold, oversendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland som fatter endelig vedtak i saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Planteknisk 
utvalg finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig på tross av at dispensasjonen er 
nødvendig for at Østerhus fremdeles skal kunne benytte fritidsboligen tross hennes 
helsetilstand. Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel for dette 
vedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Søknaden fra Kari Østerhus ble behandlet i Miljøutvalget 29.03.11, sak 075/11. Miljøutvalget 
fattet følgende enstemmige vedtak:

Miljøutvalget har vurdert dispensasjonssøknaden og har funnet at det kan gis 
dispensasjon til kjøreveg til eiendommen gnr. 123 bnr. 49.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak regulert 
friluftsområde da det allerede ligger kjørbar veg forbi eiendommen.
Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da søker ikke vil ha 
anledning til å bruke eiendommen uten dispensasjon.

Dispensasjonen skal være midlertidig og knyttet til Kari Østerhus sin person, og 
bortfaller i det øyeblikk Østerhus ikke lenger disponerer eiendommen.

Vedtaket oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for uttale.

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

30.08.2011 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. kl. § 31.3.
----0----

BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:
”Behandlingsgebyret bortfaller.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Kvassheims forslag (V).

M-151/11 Vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at:

1. Punkt 1 i klagen, som gjelder at vedtaket er sendt til søkers ektefelle, og ikke til 
henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen avvises derfor.

2. Punkt 2 i klagen, som gjelder at faktura for dispensasjon er sendt til søkers 
ektefelle, og ikke til henne, er det ikke klagerett på. Denne delen av klagen 
avvises derfor.

3. Punkt 3 i klagen, som gjelder lovanvendelsen, og der det ifølge klager kan være 
en saksbehandlingsfeil, tas ikke til følge. Miljøutvalget er av den oppfatning at 
søknaden skal behandles etter plan- og bygningslovens regler, og at vedtaket 
skal hjemles i denne loven.

4. Punkt 4 i klagen, som gjelder gebyrets størrelse, tas ikke til følge. Miljøutvalget 
finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig. 

Partene har klagerett på avvisningsvedtaket i forhold til punkt 1 og 2.

Klagens punkt 3 og 4 oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan-
og byggesaker for Eigersund kommune 2011, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 
28-36.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Etter at Miljøutvalget hadde fattet sitt vedtak 30.08.11, ble saken oversendt til Fylkesmannen 
i Rogaland den 13.09.11. Den 16.07.12 fattet Fylkesmannen vedtak i klagesaken. Vedtaket 
var som følger: ”Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 01.06.11. Når det gjelder 
vedtaket av 30.08.11 punkt 4, må kommunen informere parten om at det er klagerett på 
dette. Saken returneres til kommunen for eventuell videre behandling.”

Dette vedtaket betyr at Fylkesmannen har stadfestet delegert vedtak av 01.06.11, og at det 
ikke var klagerett på det forhold at:

1. Vedtaket i saken ble sendt til klagers ektefelle som også eier den aktuelle 
eiendommen.

2. Faktura for dispensasjon ble sendt til klagers ektefelle.
Dessuten er det påpekt av Fylkesmannen at han ikke har merknader til lovanvendelsen
kommunen har benyttet.

I brevet fra Fylkesmannen fremkommer det også at Fylkesmannen vil, uten å ta stilling til 
kommunens vurdering for øvrig, stille spørsmålstegn ved at kommunen viser til 
gebyrregulativets § 10 i forbindelse med en søknad om nedsettelse etter § 7. Slik 
Fylkesmannen leser gebyrregulativet er § 10 en selvstendig hjemmel for å søke om 
nedsettelse av gebyret for en bestemt gruppe, altså ideelle lag og organisasjoner. 
Gebyrregulativets § 7 åpner i tillegg for at kommunen kan foreta en konkret 
rimelighetsvurdering sett hen til kommunens arbeid og kostnader med saken, eller om 
gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. Fylkesmannen påpeker videre at det 
går fram av saksbehandlers vurdering i sak 075/11 datert 12.04.11, at kostnadene har vært 
de samme for kommunen i denne saken som i andre dispensasjonssaker. Dette gir altså ikke 
grunnlag for å sette ned gebyret, skriver Fylkesmannen. Han skriver videre at spørsmålet er 
om det faktum at behovet for å søke om dispensasjon har oppstått på bakgrunn av søkers 
helsetilstand, fører til at gebyret fremstår som åpenbart urimelig. Fylkesmannen kan ikke se 
at kommunen har tatt stilling til dette spørsmålet.

Ved brev av 22.01.13 til Kari Østerhus, gjør byggesakssjefen oppmerksom på brevet fra 
Fylkesmannen, samtidig som det blir orientert om klageadgangen på punkt 4 i vedtaket av 
30.08.11. 

Ved brev av 11.02.13 klager Kari Østerhus på vedtaket. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Klager er part i saken, og klagen er innsendt innen klagefristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Feil paragraf?
I klagen innleder Østerhus med at kommunen har brukt feil paragraf som omhandler lag og 
organisasjoner. Hun ber om at kommunen bruker rett paragraf og vurderer saken på ny og 
primært ikke krever gebyr på kr. 16.320,-, subsidiært legger seg på rådmannens forslag. 
Også Fylkesmannen er inne å bruken av § 10 i gebyrregulativet, som var som følger:
”Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.”

I saksforelegget og vedtaket i sak 075/11 den 12.04.11, er det ikke vist til § 10 i 
gebyrregulativet. I saksforelegget har saksbehandler konkludert med at det ut fra de 
spesielle forholdene ved denne søknaden om dispensasjon, så anbefales det at 
saksbehandlingsgebyret settes ned med 80 %. Selv om denne prosenten er sammenfallende 
med den prosenten som fremkommer i gebyrregulativets § 10, er det § 7 det refereres til her. 
Forslaget om 80 % reduksjon var ikke med i forslaget til vedtak, men dette ble foreslått av 
representanten Voliås. Dette forslaget fikk 3 av 11 stemmer, og ble ikke vedtatt. 

I saksforelegget til sak 151/11 den 30.08.11, drøfter saksbehandler 80% regelen etter at 
Østerhus i sin klage hadde kommentert opplysningene om at rådmannen hadde foreslått 80 
% reduksjon. Her står det bl.a.: 

I saksutredningen til sak 075/11 den 12.04.11, konkluderes det bl.a. med at det anbefales at 
behandlingsgebyret settes ned med 80 %. Forslaget til vedtak inneholder imidlertid ikke noe 
punkt om reduksjon av gebyret. I saksutredningen sto det følgende under saksbehandlers 
vurderinger:
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Søker har i tillegg bedt om at behandlingsgebyret nedsettes på grunn av at det fremstår som 
urimelig. Miljøutvalget kan i henhold til gebyrregulativets § 7 i slike tilfelle fastsette et 
passende gebyr.
Behandlingsgebyrene i regulativet er beregnet ut fra det såkalte selvkostprinsippet. Denne 
saken vil være like tidkrevende som de fleste andre saker, og det må derfor foreligge ”andre 
grunner” for å nedsette gebyret.
Rådmannen antar at terskelen for å sette ned gebyret skal være høyt, da gebyret i realiteten 
vil måtte subsidieres av andre søkere/skattebetalere for at seksjon byggesak skal gå til 
selvkost.
Dispensasjonssøknaden har sin bakgrunn i forhold som har vært utenfor søkers kontroll 
samt at dispensasjon er nødvendig for fortsatt bruk av eiendommen. Søknaden skiller seg 
dermed fra dispensasjonssøknader som fremstår som lite nøkterne og hvor 
bekvemmelighetshensyn er dominerende.
Rådmannen finner derfor at dispensasjonsgebyret ut fra rimelighetshensyn kan settes ned 
med 80 %.
Ifølge gebyrregulativet § 10 kan ideelle lag og organisasjoner søke om reduksjon av gebyr 
med inntil 80 %. Nedsettelser av behandlingsgebyret for privatpersoner eller virksomheter 
forekommer i praksis ikke. Så når klager skriver at hun antar at rådmannens anbefaling om 
80 % reduksjon er ”i tråd med hvordan gebyr utregnes”, så medfører dette ikke riktighet. Det 
at det også i dette tilfellet skal betales fullt gebyr, er i tråd med innarbeidet praksis, og har 
altså ikke noe med søkers helsetilstand å gjøre. Kommunens økonomi er heller ikke vektlagt, 
og gebyret er heller ikke en straff for at hun kontaktet Stavanger Aftenblad i sakens 
anledning.

Heller ikke i vedtaket i sak 151/11, den 30.08.11, er det vist til gebyrregulativets § 10, men til 
§ 7. 

Byggesakssjefen kan ikke se at det at man har nevnt § 10 i gebyrregulativet i et 
saksforelegg, uten at denne bestemmelsen er omtalt i vedtaket, medfører at man har 
benyttet feil paragraf i gebyrregulativet. 

Gebyrets størrelse.
Østerhus ber igjen om at saksbehandlingsgebyret frafalles, subsidiert at man reduserer det 
med 80 %. Fylkesmannen ber kommunen vurdere om det faktum at behovet for å søke om 
dispensasjon har oppstått på bakgrunn av søkers helsetilstand, fører til at gebyret fremstår 
som åpenbart urimelig, da Fylkesmannen ikke kan se at kommunen har tatt stilling til dette 
spørsmålet. 

I saksforelegget i sak 075/11, den 12.04.11, finner man blant annet følgende formulering 
under ”Saksbehandlers vurderinger”:
”Dispensasjonssøknaden har sin bakgrunn i forhold som har vært utenfor søkers kontroll 
samt at dispensasjonen er nødvendig for fortsatt bruk av eiendommen. Søknaden skiller seg 
dermed fra dispensasjonssøknader som fremstår som lite nøkterne og hvor 
bekvemmelighetshensyn er dominerende. Rådmannen finner derfor at gebyret ut fra 
rimelighetshensyn kan settes ned med 80 %.”

Denne formuleringen er også gjengitt under ”Saksbehandlers vurderinger” i saksforelegget til 
sak 151/11 den 30.08.11. Det stemmer derfor ikke at kommunen ikke har vurdert dette 
forholdet. Rådmannen konkluderte i saksforelegget til sak 075/11 med at det faktum at 
søkers helsetilstand er grunnen til behovet for dispensasjon burde medføre at gebyret ble 
satt ned med 80 %, mens Miljøutvalget kom til et annen konklusjon både i sak 075/11 og 
151/11. 
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Konklusjon
Med henvisning til saksframstillingen anbefaler rådmannen at Kari Østerhus ikke gis 
medhold i klagen. Det forhold at dispensasjonen er nødvendig på grunn av Østerhus sin 
helsetilstand har vært vurdert, og man har kommet til at dette faktum ikke medfører at det vil 
være rett å redusere saksbehandlingsgebyret.  

Universell utforming:
Saken gjelder i stor grad universell utforming, og dette forholdes anses dekket i den 
ovenstående utredningen.

Økonomiske konsekvenser:
Reduksjon i gebyret vil medføre reduserte inntekter for kommunen. Dette forhold er ikke 
vektlagt i saksutredningen.
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 Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen, som gjelder gebyrets størrelse, tas til følge. Planteknisk 
utvalg finner at det ilagte gebyret er åpenbart urimelig. Nytt saksbehandlingsgebyr fastsettes 
skjønnsmessig til kr               ,-. 
Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel for dette vedtaket.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
177472 Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus, Risvikveien 63. Klagebehandling.
240117 Klageavgjørelse - vedtak om dispensasjon gnr. 123 bnr. 49
267910 Klage på vedtak - fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49, Risvikveien 63
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 14.02.2008 Solhytten AS Midlertidig brukstillatelse gnr. 123 bnr. 49

2 I 19.02.2008 Oddvar Rodvelt
Søknad om ferdigattest gnr. 123 bnr. 49, 
Risvikveien 63

3 I 12.03.2009 MS-senteret
Angående kjørevei fram til hytten gnr. 123 bnr. 
49

4 U 02.06.2009
Oddvar Rodvelt og Kari 
Østerhus

Vedrørende søknad om ferdigattest for 
fritidsbolig på gnr. 123, bnr. 49

30 U 27.09.2010 48 mottakere

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak datert 
14/9-2010. Opparbeidelse av 
vei/parkeringsplasser til fritidsboliger gnr. 123 
bnr. 5 , 8 m.fl. Skailand

31 U 21.01.2011

MATHIESEN ARNE 
SVERRE; 
BERGE STEINAR; 
HALVORSRØD 
MERETE OG RALF; 
ARNTSEN ARNULF 
SCHULTZ OG ELSE; 
HØYVIK TRINE 
SVENDSEN OG VIDAR; 
LYNGSTAD GEIR OG 
JANNE CHRISTIN; 
EIDE KIRSTI HELENE 
OG MAGNE LJOSDAL; 
GABRIEL 
EMELTHAVARASU OG 
RITA JERUPAVATHY; 
HELMICHSEN LINE L 
OG PÅL; 
EGHOLM HENNING 
OG MONA; 
SANDNES GEIR KÅRE 
OG NINA EGELI; 
SALTE TORBJØRN; 
PEDERSEN TERJE 
EGIL OG VIVIAN 
MARGARET; 
KAAVIK BJØRG KARIN; 
LEKVE GEIR; 
KALVIK HARALD; 
OBRESTAD ROLF; 
ØRSLAND ARNE 
MARTON; 
NÆRLAND 
HILLEBORG; 
KROHN AUDHILD; 
GUNDERSEN GRETHE 
OG HUSVEG JOHNY; 
RODVELT ODDVAR 
OG ØSTERHUS KARI; 

Vedrørende pålegg om opphør av ulovlig bruk/ 
retting - Opparbeidelse av vei/parkeringsplasser 
til fritidsboliger gnr. 123 bnr. 5 , 8 m.fl. Skailand -
Innkreving av ulovlighetsgebyr
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EGELAND SYNNØVE 
LIMA OG TERJE; 
GYSLAND OLE 
JONNY; 
KNARVIK ARILD OG 
RANDI HAUGLAND; 
ÅSHEIM MARIANNE; 
LUNDEMOEN ELNA 
VOLL OG KAARE 
ASLE; 
THIYAKARAJAH 
LAMBOTHARAN

6 I 20.02.2011
Kari Østerhus og 
Oddvar Rodvelt

Innsnevring av vei til tomt 3, Risvikveien 63

21 I 20.02.2011
Kari Østerhus og 
Oddvar Rodvelt

Risvik hyttefelt - innsnevring av vei til tomt 3, 
Risvikveien 63 - foto

8 I 24.02.2011 Kari Østerhus
Vedr. søknad om tillatelse til innkjøring til hytte  i 
Risvikveien 63, Risvik hyttefelt på Skailand.

9 I 04.03.2011 Kari Østerhus
Vedr. søknad om tillatelse til innkjøring til hytte  i 
Risvikveien 63, Risvik hyttefelt på Skailand.

10 I 04.03.2011 Kari Østerhus
Vedr. søknad om tillatelse til innkjøring til hytte  i 
Risvikveien 63, Risvik hyttefelt på Skailand.

5 I 18.03.2011 Kari Østerhus
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
innkjøring gnr. 123 bnr. 49

11 X 22.03.2011 Artikkel Stavanger Aftenblad 17.03.11
12 X 25.03.2011 Ny artikkel Stavanger Aftenblad 23.0311

14 I 28.03.2011 Kari Østerhus
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
innkjøring

15 I 28.03.2011 Kari Østerhus Oversender bilde - veibredde
16 X 28.03.2011 Reguleringsplanbestemmelser
17 X 28.03.2011 Utsnitt plankart

18 X 28.03.2011
Varsel om pålegg - vei og parkering -
saksfremlegg

7 U 28.03.2011 Kari Østerhus
E-post korrespondanse - gebyrregulativ 
byggesaker - vedrørende dispensasjonssøknad 
gnr. 123 bnr. 49

19 X 29.03.2011 Situasjonskart gnr. 123 bnr. 49
20 X 29.03.2011 Saksfremlegg med vedlegg - sensurert versjon
22 I 31.03.2011 Bjørn Eirik Westby Vedr. tilgang til hytta - artikkel i Afenposten
23 I 31.03.2011 Stig Eltvik Vedr. tilgang til hytta - artikkel i Afenposten
24 I 31.03.2011 Oskar Moen Ang. artikkel i Aftenposten
25 I 31.03.2011 Sigrid Krohn-Dale Ang. artikkel i Aftenposten
26 I 31.03.2011 Karsten Bråten Ang. artikkel i Aftenposten
27 I 31.03.2011 Grethe Odinsen Goland Ang. artikkel i Aftenposten

28 U 04.04.2011
Solhytten AS; 
Oddvar Rodvelt

Varsel/informasjon om befaring

34 I 06.04.2011 Rogaland MS forening Brev til miljøutvalget vedr. kjøring til fritidsbolig

33 U 19.04.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 123 
bnr. 49 - Oddvar Rodvelt, Risvikveien 63

32 U 26.04.2011 Oddvar Rodvelt
Oversendelse av vedtak - Fritidsbolig gnr. 123 
bnr. 49 - Oddvar Rodvelt, Risvikveien 63

35 I 22.05.2011 Kari Østerhus
Klage på sak behandlet i miljøutvalget 
12.04.2011, saksnr. 075/11- fritidsbolig gnr. 123 
bnr. 49

37 U 06.06.2011 Kari Østerhus Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Risvikveien 63. 
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Dispensasjon.

38 I 01.07.2011 Kari Østerhus
Forståelse av brev sendt 6, juni 2011gnr. 123 
bnr. 49

39 U 05.07.2011 Kari Østerhus
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Risvikveien 63. 
Svar på spørsmål.

40 U 13.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus, 
Risvikveien 63

41 I 10.10.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan- og 
bygningsloven, gnr. 123 bnr. 49

42 I 16.07.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse - vedtak om dispensasjon gnr. 
123 bnr. 49

43 U 22.01.2013
Kari Østerhus og 
Oddvar Rodvelt

Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Oddvar Rodvelt, 
Risvikveien 63. Mulighet for å klage på deler av 
vedtak.

44 I 11.02.2013 Kari Østerhus
Klage på vedtak - fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49, 
Risvikveien 63

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Kari Østerhus Springarstien 60 4021 STAVANGER
TIL Oddvar Rodvelt Springarstien 60 4021 STAVANGER
SØK Solhytten AS Postboks 335 4067 STAVANGER

Side 531 av 543



Side 532 av 543



Side 533 av 543



Side 534 av 543



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.04.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/831
Journalpostløpenr.:
13/11573

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
103/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013
  

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 18.04.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/9326 I 14.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak 
gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
275428 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 

       

 
 
 
 
 
 
08.01.2013 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
02.01.2013 
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