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 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 

 
BEFARING: 
 
 kl 09.50  Avreise fra rådhuset. 

kl 10.00 Sak 121/13 
Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre strand-
parseller - gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien 

kl 10.35 Sak 123/13 
Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien -Indre Lygre 

kl 11.00 Sak 122/13 
Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 
1.gangsbehandling 

kl 1200  Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje. 
 
Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes minimum +/-  15 min. hver 
vei.  
 
 

 
 
Saksliste: 
Sak nr. Sakstittel L 

 

119/13 

Avgjøres av utvalget: 

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013 
 

120/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  

121/13 
Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre strandparseller - 
gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien 

 

122/13 
Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 
1.gangsbehandling 

 

123/13 
Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien -Indre Lygre 

 

124/13 Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i Egersund  

125/13 
Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet - Hellvik Hus 

 

126/13 
Garasje gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein Berland, Gamle 
Sokndalsveien 18. Klage på vedtak om tillatelse og dispensasjon. 

 

127/13 
Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - 
Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. Klagebehandling. 
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128/13 
Midlertidig brukstillatelse - dispensasjon -Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 
96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637. Søknad om redusert gebyr. 

 

129/13 
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr. 5 bnr. 143 
- Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293 

 

130/13 Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56, Eigerøy  

131/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  

 
 
 
Egersund, 14. mai 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 25 til Målfrid Espeland 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 - Ingen 
 
 
 
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. 
 
 
 
 



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/955
Journalpostløpenr.:
13/13776

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
119/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
28.05.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.05.2013:



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/954
Journalpostløpenr.:
13/13775

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
120/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
14.05.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 13.05.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 14.05.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:

Protokoll fra PTU 14.05.2013 ettersendes.



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.05.2013
Arkiv: :GBR-4/9, GBR-
4/12, FA-L33
Arkivsaksnr.:
13/152
Journalpostløpenr.:
13/8516

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
121/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre 
strandparseller - gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen 
Bergslien 
  
Sammendrag:
Siv Teigen Bergslien søker om fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolig fra gnr./bnr. 
4/9, en parsell på ca. 0,75 dekar med bolig fra gnr./bnr. 4/12, en ubebygd parsell på ca. 4,9 
dekar avsatt til boligformål fra gnr./bnr. 4/12,  en bebygd strandparsell på ca. 0,3 dekar fra 
gnr./bnr. 4/12 og en ubebygd strandparsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12.
Gnr./bnr. 4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 skal overtas av bruket gnr./bnr. 4/11som eies 
av Gunn Christoffersen.  

Parsell på ca. 0,9 dekar ligger i et LNF-område. Parsell på ca. 0,75 dekar ligger i et 
boligområde. Parsell på ca. 4,9 dekar ligger i et boligområde. Parsell på ca. 0,3 og 0,5 dekar 
ligger innenfor reguleringsplanen for Skadbergstronda (parsell på 0,3 dekar er avsatt til naust 
og parsell på ca. 0,5 dekar er avsatt som annet fellesareal.) Parsell på ca. 34,4 dekar i 
strandsonen ligger som båndlagt område etter friluftsloven. 

Søknaden legges fram for behandling etter plan- og bygningslovens §  19-2 og jordlovens § 
12.

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

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Siv Teigen Bergslien om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,9 
dekar fra gnr. /bnr. 4/9 i Eigersund til boligformål, og finner etter en konkret vurdering 
at dispensasjon etter §19-2 i plan- og bygningsloven må avslås. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke 
”klart større” enn ulempene.  

2. Planteknisk utvalg avslår etter §12 i jordloven søknad fra Siv Teigen Bergslien om  
fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra  gnr./bnr. 4/9 i Eigersund.   
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3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Siv Teigen Bergslien om dispensasjon 
fra kravet om reguleringsplan for fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,75 
dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon etter §19-2. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på 
uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av §§ 20-1,19-2 og §1-8 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund 
kommunene. Det settes som betingelse for deling at parsellene selges til Eigersund 
kommune.

5. Planteknisk utvalg gir i henhold til jordlovens §12 tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 
4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 i Eigersund.  

6. Planteknisk utvalg gir etter plan- og bygningslovens §20-1 tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 0,3 med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Siv Teigen Bergslien søker om fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolig fra gnr./bnr. 
4/9, en parsell på ca. 0,75 dekar med bolig fra gnr./bnr. 4/12, en ubebygd parsell på ca. 4,9 
dekar avsatt til boligformål fra gnr./bnr. 4/12,  en bebygd strandparsell på ca. 0,3 dekar fra 
gnr./bnr. 4/12 og en ubebygd strandparsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12.
Gnr./bnr. 4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 skal overtas av bruket gnr./bnr. 4/11som eies 
av Gunn Christoffersen.  

Parsellen på ca. 0,9 dekar med bolig som skal fradeles gnr./bnr. 4/9 ligger i et LNF område 
(hensynssone landbruk). Parsellen vil ligge ved siden av en tidligere fradelt parsell, gnr./bnr. 
4/39. Parsellen skal kjøpes av Kjell Skadberg som eide gnr./bnr. 4/9 tidligere.  Opprinnelig 
bolighus på gnr./bnr. 4/9 er revet. Nytt bolighus ble oppført av Kjell Skadberg som bor her i 
dag og har borett her. Ved en feil ble ikke parsell fradelt før Siv Teigen Bergslien kjøpte 
gnr./bnr. 4/9 som tilleggsjord. 

Omsøkt parsell på ca. 0,75 dekar med bolig som skal fradeles gnr./bnr. 4/12 ligger i et 
boligområde. Huset skal selges. Her har det tidligere bodd lærlinger i hestefaget.   Det er 
ikke reguleringsplan for området. Det stilles krav om dette før det kan oppføres og fradeles 
nye bolighus innenfor dette området. 

Omsøkt fradeling på ca. 4,9 dekar fra gnr./bnr. 4/12 er unødvendig.  Parsellen kan beholde 
sitt gnr./bnr. Dette er avklart med søker.  

Omsøkt parsell på ca. 34,4 dekar som skal fradeles gnr./bnr.  4/12 skal overdras til 
Eigersund kommune for kr. 104.000. Parsellen ligger som båndlagt etter friluftsloven. 

En strandparsell med naust på ca. 0,3 dekar skal fradeles gnr./bnr. 4/12 og overføres til 
gnr./bnr. 4/8.  Omsøkt parsell ligger innenfor reguleringsplanen for Skadbergstronden avsatt 
til naust. 
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Gnr./bnr. 4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 skal eies av bruket gnr./bnr. 4/11.  Gunn 
Christoffersen eier bruket i dag. Tidligere eier av gnr./bnr. 4/11 har kjøp andelen i sameiet 
tidligere , men dette kjøpet er ikke tinglyst. Strandparsellen ligger innenfor reguleringsplanen 
for Skadbergstronden avsatt som annet fellesareal.

Driftsenheten gnr./bnr. 4/8, 4/9, 4/10, 4/12, 4/145 og 117/1 har ca. 202 dekar fulldyrket jord, 
ca. 85 dekar innmarksbeite, ca. 1408 dekar med skog og ca. 2238 dekar med annet areal. 
Drift på gården er hestehold. Siv Teigen Bergslien og mannen har i mange år sammen 
drevet  et av Norges største stutterier og har hatt på det meste 40-45 hester på gården.  De 
eier mye areal på Eigerøy og på Åsen. Det meste av graset slås og selges. Siv Teigen 
Bergslien og mannen Nils Otto  Bergslien vil nå trappe ned hesteholdet. 

Følgende eiendommer eies av Siv Teigen Bergslien:
Gnr./bnr. 4/8  (Skadberg) ble overtatt 31.10.1989. Her bor Siv Teigen Bergslien og mannen 
Nils Otto Bergslien. Gnr./bnr. 117/1  (Åsen) ble overtatt  22.10.2004. Gnr./bnr. 4/9 og 10 
(Skadberg) ble overtatt 18.06.2010. Gnr./bnr. 4/145  (Skadberg) ble overtatt 22.12.2010.  

Følgende eiendommer eies av både Siv Teigen Bergslien og Nils Otto Berglsien:
Gnr./bnr. 4/12 ble overtatt 24.04.2006. 

Driftsenheten har bolighus på gnr./bnr. 4/8, gnr./bnr. 4/12, 4/9 og 117/1.  Det er naust på 
gnr./bnr. 4/8 og 4/12. 

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

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

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

Bebyggelse som har betydning for mulighetene til å drive eiendommen bør normalt ikke 
fradeles. Spørsmålet er om en deling av en parsell med bolig fra gnr./bnr. 4/9 er forsvarlig ut 
fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Er det fornuftig at søker beholder mange 
bolighus på bruket som en ikke har bruk for i forhold til driften.  Det blir mange hus å ta vare 
på og vedlikeholde. En mener bolighusene på 4/8 og 117/1 (Åsen) er nødvendig for driften.    
Når gnr./bnr. 4/9 ble kjøpt av Siv Teigen Bergslien som tilleggsjord var det avtalt at tidligere 
eier Kjell Skadberg skulle få fradelt en parsell og føre opp et bolighus her. Hadde bolighuset 
blitt søkt fradelt i forbindelse med kjøp av tilleggsjorda hadde den vært selvstendig boligtomt i 
dag. En kan ikke se at det er bruk for dette bolighuset til driften.  
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I tillegg til å vurdere behov for bygninger, er det også riktig å legge vekt på drifts- og 
miljømessige hensyn. På lengre sikt kan det oppstå konflikter mellom jordbruket og 
boliginteresser som følge av at boligparsellen som skal fradeles gnr./bnr. 4/9 er plassert i et 
landbruksmiljø. 

Ut fra intensjonene i kommuneplanen og landbruksplanen i Eigersund skal det føres en 
streng praksis når det gjelder etablering av spredte boligområder i sammenhengende 
landbruksområder. 

Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering gjennom delingen, kan dette anses som en 
samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på dette grunnlag.
Fradeling av omsøkte parseller med bolighus gjøres ikke i forhold til en bruksrasjonalisering. 

Etter en samlet vurdering med vekt på kommuneplanens arealdel kan en ikke anbefale en 
fradeling av omsøkte bolighus fra gnr./bnr. 4/9 etter jordloven. 

Bolighuset på gnr./bnr. 4/12  ligger innenfor område avsatt til bolig og skal ikke behandles 
etter jordloven.  

Gnr./bnr. 4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende 
eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 skal legges til bruket gnr./bnr. 4/11som eies av 
Gunn Christoffersen. Strandparsellen ligger innenfor reguleringsplanen for 
Skadbergstronden. Tidligere eier av gnr./bnr. 4/11 har kjøp andelen i sameiet for lenge 
siden, men har ikke fått tinglyst dette. En anbefaler at det gis tillatelse til deling etter 
jordloven.  

Omsøkt parsell på ca. 34,4 dekar er båndlagt etter friluftsloven og skal ikke behandles etter 
jordloven. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan – og bygningsloven:
Søknadene om fradeling av parseller med bolighus er avhengig av dispensasjon, jf. plan- og 
bygningslovens § 19-2, fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel  (omsøkt fradeling av 
parsell fra gnr./bnr. 4/9 – ) og fra kravet til reguleringsplan  (omsøkt fradeling av parsell fra 
gnr./bnr. 4/12 for å kunne bli godkjent). Omsøkte delinger berører ikke 100 meters beltet 
langs sjøen. Omsøkt boligparsell på gnr./bnr. 4/12 ligger ca. 190 meter fra sjøen. Omsøkt 
boligparsell på gnr./bnr. 4/9 ligger ca. 290 meter fra sjøen.  

Hensynet bak planformålet LNF er blant annet å sikre interessene til den stedbundne 
næring, slik at den ikke får svekkede driftsvilkår. En må vurdere behovet for kårboliger og 
evt. ulemper for spredte boligtomter i området.  Da det ikke synes å være behov for flere enn 
2 boliger på driftsenheten kan dette tilsi at omsøkt parsell med bolig fra gnr./bnr.  4/9 kan 
fradeles. En fradeling til boligformål i LNF-områder må imidlertid vurderes i et lengre 
perspektiv. Selv om det ikke skulle være behov for flere enn 2 boliger på den samlede 
driftsenheten, kan det i fremtiden være behov for bolighus knyttet til LNF-formål på omsøkt 
parsell. Kommuneplanens arealdel har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak arealbruk er nøye vurdert. En regner da med at 
problemstillingen om dispensasjon er vurdert nøye av kommunestyret og at hensynet til 
planens legitimitet tilsier at den ikke tilsidesettes. Ettersom omsøkt fradeling i et lengre 
perspektiv kan skape konflikter med landbruksinteressene i området, kan det ikke anbefales 
at det gis dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanen for deling av omsøkt boligparsell på 
gnr./bnr. 4/9.
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Da omsøkte bolighus på gnr./bnr. 4/12 allerede er oppført mener en det kan gis dispensasjon 
fra kravet til reguleringsplan.  Gjenværende parsell på ca. 4,9 dekar som vil ha benevnelse 
gnr./bnr. 4/12 kan imidlertid ikke bebygges før det er utarbeidet en reguleringsplan.    

Omsøkt ubebygd parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 grenser til sjøen. En deling 
forutsetter dermed at det gis dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet 
langs sjø etter plan- og bygningsloven § 1-8 (2). En anbefaler at gis tillatelse til fradeling av 
en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 til friluftsformål.  Det settes som betingelse for 
deling at parsellen selges til Eigersund kommune. Hensynene bak delingsforbudet i 100-
metersbeltet er at strandsonen i størst mulig grad skal være ubebygd og være tilgjengelig for 
allmennheten. Videre kommer landskapsmessige hensyn. Da en deling her er i samsvar med 
formålet bak kommuneplanens arealdel, vil ikke en deling her ikke ”vesentlig tilsidesette” 
hensynene bak delingsforbudet. Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene.

En strandparsell på ca. 0,3 dekar skal fradeles gnr./bnr. 4/12 og overføres til gnr./bnr. 4/8. 
Både gnr./bnr. 4/8 og 4/12 eies av Siv Teigen Bergslien. Omsøkte parsell ligger innenfor 
reguleringsplan for Skadbergstronden avsatt til naust.  En har ingen innvendinger til omsøkt 
deling.  
  
Det er ikke nødvendig med tillatelse til fradeling etter plan- og bygningsloven av gnr./bnr. 
4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 dekar som eies av følgende eiendommer: 
gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15. Det skal ikke opprettes en ny grunneiendom. 

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

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

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

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

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

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

Naturfakta: 
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Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell. Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten av omsøkt parsell.  

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

1. Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjonssøknad etter § 19-2 i plan- og 
bygningsloven og §12 i jordloven fra Siv Teigen Bergslien om fradeling av en parsell 
på ca. 0,9 dekar med bolighus fra  gnr./bnr. 4/9 i Eigersund.   

2. Planteknisk utvalg avslår etter §19-2 i plan- og bygningsloven dispensasjon fra kravet 
til reguleringsplan for søknad om fradeling av en parsell ca.  0,75 dekar med bolighus 
fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund. 

3. Planteknisk utvalg avslår etter §§ 19-2 og 1-8 i plan- og bygningsloven søknad om
fradeling av en strandparsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12  i Eigersund 
kommunene. 

4. Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §12 søknad fra Siv Teigen Bergslien om 
fradeling av fradeling av gnr./bnr. 4/12 sin andel i sameiestrandparsellen på ca. 0,5 
dekar som eies av følgende eiendommer: gnr./bnr. 4/7, 4/12, 4/13 og 4/15 i 
Eigersund.  

5. Planteknisk utvalg avslår etter §20-1 i plan- og bygningsloven søknad om fradeling av 
en parsell på ca. 0,3 dekar med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse: ********************************

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
262737 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 9 og 12, Ytstebrødveien 345
262740 Gjenpart av nabovarsel
262738 Informasjonsskriv delingssøknad
262739 Situasjonskart
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263106 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 12, Skadbergstrondveien 9
263107 Oversendelsesbrev
263108 Situasjonskart
263109 Gjenpart av nabovarsel
266984 dispensasjonssøknad
266983 Dispensasjonssøknad fradeling bolig gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr. 12 - epost
282281 Kjøpekontrakt  med situasjonskart
282283 Detaljkart flyfoto
282285 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 
12, Skadbergstrondveien 9

1 I 09.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Søknad om deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 9 
og 12, Ytstebrødveien 345

3 I 23.01.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Dispensasjonssøknad fradeling bolig gnr. 4 bnr. 
9 og gnr. 4 bnr. 12

4 U 17.02.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 9 og 12 - Siv 
Teigen Bergslien, Ytstebrødveien 345 og 
Skadbergstrondveien 9

7 X 10.05.2013 Detaljkart flyfoto
8 X 10.05.2013 Gårdskart
6 X 10.05.2013 Kjøpekontrakt  med situasjonskart

Parter i saken:
            
SØK Byggmestrene Larsen 

& Bjørkeland AS
Gamle Sokndalsveien 
38

4372 EGERSUND

TIL Siv Teigen Bergslien Ytstebrødveien 358 4374 EGERSUND
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Fra:  Sturla Stokkeland 
Sendt: 07.02.2013 
Til:  Jarle Valle 
Kopi: 
Emne: Dispensasjonssøknad fradeling bolig gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr. 12 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Her er dispensasjonssøknad til søknadene om deling av eiendommene gnr. 4
bnr. 9 og gnr. 4 bnr. 12.

Mvh

Sturla Stokkeland
Larsen & Bjørkeland AS
Tlf: 979 85 778

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Scan fra Kopi Maskin [mailto:scan@larsenogbjorkeland.no] 
Sendt: 7. februar 2013 14:36
Til: Sturla Stokkeland
Emne: Send data fra MFP07384272 07/02/2013 14:36
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Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
122/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl -
1.gangsbehandling
  

Sammendrag:
Dalane Energi IKS ønsker å utnytte vannføringen mellom de to reguleringsmagasinene 
Nodlandsvatnet og Liavatnet til kraftproduksjon. Området ble lagt inn i kommuneplane ved 
siste revisjon. Det planlegges etablering av et mindre damanlegg, kraftstasjon og tilhørende
rørgate. Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er ivaretatt i planforslaget og 
anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2013:
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i:
Kart
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen.
Bestemmelser:
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.”
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det 

ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:



2

Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 1.gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. ligger innenfor det viste 
området på kartet.

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

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

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

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område, båndlegging etter lov 
om vannkraft samt hensynssone ras. Planforslaget vil i hovedsak samsvare med overordnet 
arealplan. 

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er uregulert.

3. VARSEL OM REGULERING

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

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad J
2. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad O
3. Statens Vegvesen  Merknad J
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Omsøkt regulering følger 
av kommuneplanen. Viktig 
med god landskaps- og 
terrengtilpassning. 

 Minst mulig konflikt med 
naturverdier i 
planområdet. Planen må 
vurderes i forhold til §§8-
12 i naturmangfoldloven.

E

J

Ny kraftstasjon er ifølge 
tiltakshaver landskapstilpasset i 
utforming og plassering. Forholdet 
er sikret i bestemmelsene til 
planen. 
Planlagte tiltak i området 
begrenser seg til å gjelde 
damanlegg i Grøndeimelva, 
kraftstasjon nede ved Liavatn, 
samt rørgate fra dam til 
kraftstasjon. 
Det er ikke påvist særskilte 
forekomster innenfor området. 
Berørte områder revegeteres etter 
endt anleggsfase.



4

2. Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplan

 Ikke påvist automatisk 
freda kulturminner. Anser 
lavt potensial for 
kulturminner under 
markoverflaten i området. 
Ingen vesentlige 
merknader til tiltaket. Ber 
om at det tas hensyn til 
nyere tids kulturminner i 
den grad dette er mulig, 
bl.a. en steingard. 
Opplyser om plikt til å 
varsle om ev. funn ved 
gjennomføring av planen.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

3. Statens Vegvesen  Forutsetter at det skal 
etableres kun en 
adkomst/kjøreveg fra fv. 
56. Kryss skal utformes 
med frisikt på 6 x 112 mot 
fv. 56 i begge retninger. 
Svingradius min. 10 meter. 
Teknisk utforming av 
krysset skal ta hensyn til 
lengdeprofilet. 
Byggegrensen mot 
fylkesveien er min. 15 
meter. 

 Rekkefølgekrav: Krysset 
skal være opparbeidet av 
tiltakshaver og godkjent av 
Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis.

J

J

Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. forslag til reguleringsplan.

Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. forslag til bestemmelser.

4. Felles brukerutvalg   Utvalget har ingen 
merknader til saken.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer:
Kart
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen.
Bestemmelser:
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.”
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det 

ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i Eigersund kommune, ca 8 km øst for Egersund. Fylkesvei 56 går 
gjennom planområdet. Omsøkte område ligger i nordøstlige del av Liavatnet, ved utløpet til 
Grødeimelva. Vassdraget tilhører Bjerkremsvassdraget/kyst Sokndal-Ogna. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Kraftverket plasseres mellom to regulerte vannmagasin. Nodlandsvatnet ligger oppstrøms 
planlagt kraftverk, mens Liavatn ligger nedstrøms. Grødeimelva renner mellom disse to 
magasinene. 
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Det er et konsentrert fall de siste 100 meterne før elva drenerer i Liavatnet. Det er dette fallet 
som ønskes utnyttet til kraftproduksjon. Tiltaket omfatter ny kraftstasjon, inntaksdam, rørgate 
og tilkomstvei. 

5.1 Bygninger og anlegg
Området foreslås regulert til følgende formål med arealstørrelse:

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1510 Energianlegg 2535

2011 Kjøreveg 77

2012 Veg 1237

5130 Naturformål 42899

6610 Naturområde i sjø og vassdrag 13546

Sum planområdet 60336

Eksisterende bygg og anlegg
Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bygninger eller anlegg. 

Foreslått bygg og anlegg
Damanlegg
Inntaket til kraftstasjonen vil bli plassert i 
Stokkurhølen. Dammen blir ca 2 meter høyt og 
15 meter bred. Målt kotehøyde på vannspeilet i 
Stokkurhølen er 128,50, og vannet har en 
gjennomsnittsdybde på ca 2 meter. 
Overløpshøyden anslås til kote 129,00. Avløpet 
ved Liavatn blir på kote 117,50. 

Rørgate
Mellom damanlegget og kraftstasjonen blir det 
en ca 120 meter lang rørgate. Rørgata 
forutsettes nedgravd. Adkomstvei til 
damanlegget legges oppå rørgata, og 
sidearealer til vegen revegeteres med stedlige 
arter. 

Kraftstasjon
Kraftstasjonen plasseres i strandsonen, ned mot 
dagens vannlinje i Liavatn. Stasjonen vil bli 
utformet slik at den blir best mulig tilpasset 
omgivelsene. Mot dagens vannlinje planlegges 
mur i naturstein samt arrondering av terreng, slik 
at stasjonen ikke virker for fremtredende i 
terrenget, da spesielt ved lav vannstand i 
Liavatn. 

Utløp fra kraftstasjonen er under vann, noe som 
medfører graving/sprengning ut i vannet i 
anleggsfasen. Forholdet er sikret i 
bestemmelsene.  Bygningen vil bli ca 80 kvm i 

en etasje. Det planlegges å etablere en permanent lagerplass/snuplass på østsiden av 
kraftstasjonen. Det går en kraftlinje rett ved tiltaket, og nytt kraftverk er planlagt tilkoblet 
denne. Det blir nedgravd kabel fra stasjon til tilkoblingspunkt.  
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Driftstid
Kraftverket blir kjørt i de periodene hvor det slippes vann fra Nodlandsvatnet. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det vil bli behov for to avkjørsler fra fylkesveien, en til damanlegget og en til kraftstasjonen. 
Avkjørselen til kraftstasjonen plasseres i høybrekk på fylkesveien, men slik at krav til frisikt er 
innfridd.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg X 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.4 Veg, vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Ivaretatt i bestemmelsene.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

x 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn Ikke aktuelt.

Ikke kjent med spesielle forhold, skal ikke tilrettelegges for lek..

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Er et regulert vassdrag allerede ifølge tiltakshaver.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Planlagt tiltak vil ikke generere støy som skaper støyproblemer i forhold til gitte verdier i 
retningslinjen. 

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred X 3 3 Rød

Snø-/isras x 3 3 Rød

Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser

Flomras X 1 1 Grønn

Det er vist i skrednett og kommuneplan. 

Rekkefølgekrav sikrer at ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at 
det ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. 
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9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Det går høyspent luftlinje gjennom planområdet. Byggeforbudssone er sikret i plankart og 
bestemmelse. Nytt kraftverk kobles til kraftlinjen med jordkabel ifølge tiltakshaver.  

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn I tråd med 
kommuneplan.

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Liavatn har bestand av ørret og røye, men det er ingen registrerte fiskeinteresser mellom 
damanlegget og bekkens utløp i Liavatnet. Det er p.t. ikke kjennskap til at Grødeimelva er av 
betydning for gyting, da den har vært periodevis tørrlagt i 50 år. I tillegg er det et naturlig 
vandringshinder nedstrøms broa. Omsøkte tiltak vurderes å ikke ha konsekvenser for 
fiskeinteressene i området. 

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold utover det som fremkommer i planbeskrivelsen..

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold utover at det utøves sporadisk fritidsfiske i vassdraget.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretatt i bestemmelsene.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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



11

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg 
innfori rammene i kommuneplanen. 

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



12

Det vurderes ikke behov for utbyggingsavtale jfr. at kommunen ikke skal overta tiltak eller 
anlegg.

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

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

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

En vurderer at en har hatt en god dialog i forbindelse med planarbeidet og planen fremmes 
kun med mindre justeringer i kart og bestemmelser.

Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
 Alternative løsninger:
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
281791 2372 plankart A1.pdf
281792 2372 planbeskrivelse.docx
281793 2372 bestemmelser.docx
281790 2372 vedlegg 1 - situasjonsplan A3.pdf
281788 2372 vedlegg 3 - innkomne merknader.pdf
281787 2372 vedlegg 4 - kommentarer til innspill.pdf
281786 2372 vedlegg 5 - uttalelse Dalane Energi.pdf
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281785 Vedlegg 6 - vedtak NVE Liavatn.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 09.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 
bnr. 1,2 m/fl.

2 I 27.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om regulering av Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr. 1 og 2

3 I 03.12.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 
32 bnr.1, 2 m/fl

5 I 05.12.2012 Statens vegvesen
Uttalelse oppstart av planarbeid for Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr. 1, 2 m/fl.

4 X 12.12.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg -
detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 
m/fl

6 I 23.04.2013
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til detaljreguleringsplan Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl

8 I 07.05.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innsendelse av detaljreguleringsplan for Liavatn 
kraftverk

Parter i saken:
            
N AUESTAD JOHAN VIND-

BIRKELANDSVEIEN 
560

4372 EGERSUND

Dalane energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HELLEREN BJARNE HELLERENVEIEN 151 4372 EGERSUND
N HELLEREN BJARNE HELLERENVEIEN 151 4372 EGERSUND
N HELLEREN MAGNE 

TORLEIV
HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND

N HELLEREN MAGNE 
TORLEIV

HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND

N HELLEREN MAGNE 
TORLEIV

HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND

N HÅLAND ODDVAR VIND-
BIRKELANDSVEIEN 1

4372 EGERSUND

N MIDBRØD HEIDI MYRULLVEIEN 1 4371 EGERSUND
N MONG IVAR HENRY GAMLEVEIEN 10 4370 EGERSUND
N NETLAND EVA HØGEVOLLSVEIEN 3 4370 EGERSUND
N NETLAND ØIVIND NYEVEIEN 86 4370 EGERSUND
N NETLAND ØYSTEIN 

BLITZNER
DALANEVEIEN 52 4370 EGERSUND

N OLSNES RITA 
NETLAND

TIURVEIEN 15 B 4042 HAFRSFJORD

N ROGALAND Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER



14

FYLKESKOMMUNE
N ROGALAND 

FYLKESKOMMUNE
Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N TUNHEIM ODD 
GAUTE

HOGNESTADVEGEN 
23

4340 BRYNE

N TUNHEIM ODD 
GAUTE

HOGNESTADVEGEN 
23

4340 BRYNE
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Ragnhild K. Tamburstuen

Fra: Richard Samslått [Richard.Samslatt@dalane-energi.no]
Sendt: 30. april 2013 08:01
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Emne: Ad: Detaljreguleringsplan Liavatn kraftverk - planforslag

Hei,

Vi pleier normalt å foreta klassifisering etter damsikkerhetsforskriftens §4 nærmere oppstart, men før detaljplaner blir 
utarbeidet. Vi har derfor ikke sendt inn et slikt skjema til NVE enda. Slik vi vurderer det, vil trolig deler av anlegget 
være klassifisert. NVE skal ihht damsikkerhetsforskriften behandle tekniske detaljplaner for klassifiserte anlegg. 
Klassifiseringen avhenger av løsninger som blir valgt, og er bestemmende for spesifikasjoner på rør, hvem som kan 
prosjektere anlegget, hvilke tekniske kontroller som må foretas og dimensjoner på damkonstruksjon.

Klassifisering ut damsikkerhetsforskriften er et forhold som kan endre seg med tid (nye retningslinjer ol.), og vi mener 
derfor at selve vedtaket om klassifisering vil ha begrenset verdi i forholdt til reguleringsplanen.

Kunne du prøvd å formidle dette videre?

Med vennlig hilsen 

Richard Samslått 
Utbyggingssjef
Tlf.: 51462554 
Mob.: 40224446 
E-mail: Richard.Samslatt@dalane-energi.no

Dalane energi IKS
Postboks 400, 4373 Egersund (Postadresse) 
Tel: +47 51 46 25 00 
Fax: +47 51 49 11 11 
Web: www.dalane-energi.no
Org no: 948 645 017

"Ragnhild K. Tamburstuen" ---29.04.2013 11:24:49---Etter samtale med Tonheim ønsker han svar på 
følgende: NVE stilte krav om at det måtte foretas en vu

Fra: "Ragnhild K. Tamburstuen" <rkt@arkkso.no>

Til: "Richard.Samslatt@dalane-energi.no" <Richard.Samslatt@dalane-energi.no>, 

Dato: 29.04.2013 11:24

Emne: Detaljreguleringsplan Liavatn kraftverk - planforslag



 

 

 

DETALJREGULERING FOR LIAVATN KRAFTVERK, gnr. 32 bnr. 1, 2 mfl. 
 
Merknader til varsel om igangsatt planarbeid 
Igangsettelse av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 
Hjemmelshavere, rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner er varslet med brev av 
08.11.12. Frist for innspill til varselet ble satt til 10.12.12.  

Til varselet er det mottatt 5 merknader fra myndigheter, organisasjoner og fra grunneiere. Nedenfor 
følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart. Merknadene gjengis 
kortfattet med tilhørende foreløpige kommentarer fra forslagstiller: 

 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 05.12.12: 
Forutsetter at det skal etableres kun en adkomst/kjøreveg fra fv. 56. 
Kryss skal utformes med frisikt på 6 x 112 mot fv. 56 i begge retninger. Svingradius min. 10 meter. 
Teknisk utforming av krysset skal ta hensyn til lengdeprofilet. 
Byggegrensen mot fylkesveien er min. 15 meter. 
Rekkefølgekrav: Krysset skal være opparbeidet av tiltakshaver og godkjent av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis.  
 
Foreløpig kommentar: 
Ny kraftstasjon plasseres på nedsiden av fylkesveien mot Liavatnet. Det etableres kun en adkomstvei ned til 
kraftstasjonen, som vist i plankartet. Krysset med fylkesveien er utformet i henhold til vegnormalen. Krav til 
opparbeidelse av krysset er sikret i rekkefølgekrav.  
 
Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 12.12.11: 
Ingen merknader. 
 
Fylkesrådmannen. Regionalutviklingsavdelingen. Kulturseksjonen. Brev av 23.11.12 og 30.11.12: 
Midlertidig uttalelse. Nødvendig å befare området før det kan gis endelig uttale til planen.  
Befaring utført 28.11.12. 
Ikke påvist automatisk freda kulturminner. Anser lavt potensial for kulturminner under 
markoverflaten i området. Ingen vesentlige merknader til tiltaket. Ber om at det tas hensyn til nyere 
tids kulturminner i den grad dette er mulig, bl.a. en steingard.  
Opplyser om plikt til å varsle om ev. funn ved gjennomføring av planen.  
   
Foreløpig kommentar: 
Tas til etterretning.  
 
Fylkesmannen i Rogaland. Miljøvernavdelingen. E-post av 27.11.12: 
Omsøkt regulering følger av kommuneplanen.  
Viktig med god landskaps- og terrengtilpassning.  
Minst mulig konflikt med naturverdier i planområdet. Planen må vurderes i forhold til §§8-12 i 
naturmangfoldloven. 
 



 

 

 

Foreløpig kommentar: 
Ny kraftstasjon er landskapstilpasset i utforming og plassering. Forholdet er sikret i bestemmelsene til planen.   
Planlagte tiltak i området begrenser seg til å gjelde damanlegg i Grøndeimelva, kraftstasjon nede ved Liavatn, 
samt rørgate fra dam til kraftstasjon. Det er ikke påvist særskilte forekomster innenfor området. Berørte 
områder revegeteres etter endt anleggsfase.  
 
 
 
Egersund, 22.04.13 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
 
Ragnhild K. Tamburstuen 
reguleringsarkitekt 





Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon: «Sse_Tlf»
Postadresse: «Soa_Adr» Telefaks: «Sse_Fax»
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg

Kristiansen & Selmer-Olsen

Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD

Vår ref.: 12/31700 / 12/2197 / PL-, FA-L12, GBR-32/1, GBR-32/2 Dato: 12.12.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: 51 46 80 24 /
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.: /

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg - detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 
32 bnr.1, 2 m/fl

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

RS 1 – Oppstart av planarbeid – Liavatn kraftverk gnr.32, bnr.1, 2 m/fl..

Felles brukerutvalgs vedtak den 05.12.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær

Kopi til:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef





FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Kristiansen & Selmer-Olsen AS
v/Ragnhild Kaggestad Tamburstuen
Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD 23.11.2012

Deres ref.: Saksbehandler:Trond Meling Saksnr. 12/20267-2
Direkte innvalg: 51 51 66 96 Løpenr. 66687/12

Arkivnr. FR-RB EGE 32/1/2 
Liarvatn kraftverk

EGERSUND KOMMUNE - GNR. 32 BNR 1, BNR 2 MFL - LIARVATN KRAFTVERK –
DETALJREGULERING OPPSTAR AV PLANARBEID - MIDLERTIDIG UTTALELSE 
KULTURSEKSJONEN

Rogaland fylkeskommune viser til Deres brev mottatt her 12.11.12.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen har vurdert varslet om oppstart av regulering i 
det aktuelle området som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.

Etter en vurdering av planområdet finner vi det nødvendig å befare det før vi kan gi endelig 
uttale til planen. Dette for å avgjøre om planforslaget kommer i konflikt med ikke-registrerte 
kulturminner, samt for å vurdere om det er behov for nærmere arkeologiske registreringer i 
området. Vi kan ikke kreve å få utført befaring/registrering før det ferdige planforslaget 
legges ut til offentlig ettersyn. All erfaring tilsier imidlertid at tiltakshaver har nytte av å få 
klarhet i eventuell kulturminneverdier i området på et tidlig tidspunkt i planprosessen.

Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver. Det må imidlertid 
understrekes at det kan bli behov for ytterligere registreringer etter denne første 
synfaringen, og at tiltakshaver må betale for disse.

Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig 
ytterligere registreringer, foreligger. 

Med hilsen
Kulturseksjonen

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Trond Meling
rådgiver

Kopi: Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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PLANID –

Detaljreguleringsplan for

LIAVATN KRAFTVERK, GNR. 32 BNR. 1, 2 MFL.
Eigersund kommune

Datert: 07.05.13

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:
Plankart datert 22.04.13
Planbeskrivelse datert 07.05.13

§ 1 Avgrensning

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

§ 2 Formål

Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

! PBL § 12-5, nr. 1 – Bebyggelse og anlegg

- Energianlegg

! PBL § 12-5, nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Veg

- Kjøreveg

! PBL § 12-5, nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål

- Friluftsformål

- PBL § 12-5, nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone

- Naturområde i sjø og vassdrag

! PBL § 12-6 – Hensynssoner

- a.1 Sikringssoner, Frisikt H140

- a.1 Sikringssoner, Andre sikringssoner H190
- a.3 Faresoner, Høyspenningsanlegg H370
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§ 3 Fellesbestemmelser

3.1 Dersom det under gravearbeider kommer frem konstruksjoner eller funn som kan ha 

historisk betydning skal arbeidet stanses, og Fylkeskonservator må varsles for en 
nærmere granskning av området. Det vises til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
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§ 4 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1)

4.1 Energianlegg (dam)

I området kan det anlegges dam for samling av vann til kulvertrør som fører vann 
til kraftstasjon. Dammen skal oppføres i betong. 

4.2 Energianlegg (kraftstasjon)
Det tillates bygd en kraftstasjon på inntil 100 kvm i en etasje. Bygget skal være 
tilpasset landskap og omgivelser. 

Det tillates anlagt en lagerplass/snuplass foran kraftstasjonen.

I forbindelse med søknad om tiltak skal det vedlegges situasjonsplan og snitt i 

målestokk 1:500 som viser plassering av kraftstasjonen og utomhusanlegg, høyde på 

eksisterende og nytt terreng skal angis, og ev. forstøtningsmurer og nye 
ledningsanlegg og lignende.

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

5.1 Kjøreveg
Kjøreveg AV er avkjørsel til kraftstasjon. 

5.2 Veg
Veg V er offentlig veg.

§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5, nr 5)

6.1 Naturformål
Naturområdene skal være åpne for fri ferdsel. Det er ikke tillatt med tiltak som kan 

forringe områdets kvaliteter. Eksisterende strandsone skal opprettholdes, med unntak 
av strandsonen i EA (kraftstasjon). 

§ 7 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr 6)

7.1 Naturområde i sjø og vassdrag
Områdene skal benyttes som naturområde i vassdrag.

Vannet i Grødeimelva og Stokkurhølen kan utnyttes i forbindelse med småkraftverk. 

Graving og sprengning i forbindelse med anleggelse av utløp fra kraftstasjon, er 
tillatt ned til laveste regulerte vannstand. 
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§ 8 Hensynssoner (PBL § 12-6)

8.1 Frisiktsone H140
Innenfor frisiktsonen tillates ikke etablert tiltak eller vegetasjon som er høyere enn 
0,5 meter over tilstøtende vegers nivå.

8.2 Sikringssone H190
Området er sikringssone for kulvert som fører vann fra damanlegg til kraftstasjon. 

Rørgata skal være nedgravd og grøft skal revegeteres. Det kan anlegges adkomstvei 

til damanlegget oppå rørgata. Maks vegbredde er 2,5 meter. Sideareal til vegen skal 
revegeteres med stedegne arter.

8.3 Høyspenningsanlegg H370
Byggeforbudsbelte med bredde som vist i plankartet. Innenfor området er det ikke 

tillatt å oppføre bygg eller anlegg, eller legge virksomheter som er i strid med 
Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg. 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser

- Kryss/avkjørsel fra fylkesveien skal være opparbeidet av tiltakshaver og 

godkjent av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 

- Klassifisering etter vannressursloven skal skje før detaljplanlegging av Liavatn 

kraftverk kan iverksettes. 
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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger
På vegne av Dalane Energi IKS, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet 

med å utarbeide detaljreguleringsplan for Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr. 1, 2 mfl. i 

Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet
Dalane Energi IKS ønsker å utnytte vannføringen mellom de to reguleringsmagasinene 
Nodlandsvatnet og Liavatnet til kraftproduksjon. 

1.1.3 Plandokumentene
Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 22.04.13

2. Reguleringsbestemmelser, datert 07.05.13
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 07.05.13

1.1.4 Konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

1.1.5 Eierforhold
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

Gnr./Bnr. Navn

32/1
Bjarne Helleren

Magne Torleiv Helleren

32/2
Bjarne Helleren
Magne Torleiv Helleren

32/10
Rogaland fylkeskommune/ Statens 

vegvesen

34/1 Johan Auestad

34/6
Rogaland fylkeskommune/ Statens 

vegvesen

1.2 Overordnet planverk 

1.2.1 Plan- og bygningsloven
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Kap 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette arbeidet utføres 
i henhold til denne. Planforslaget er en detaljreguleringsplan. 

1.2.2 Kommuneplan
Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område og båndlegging etter 
lov om vannkraft. Planforslaget vil samsvare med overordnet arealplan. 

Kommuneplanens bestemmelse og retningslinje til plan gir rammer for reguleringsplanen. 

1.2.3 Reguleringsplan
Planområdet er uregulert.
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2 PLANPROSESS

2.1 Tidligere vedtak
I april 2008 ble tiltaket meldt til NVE for vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven 

for bygging av småkraftverk. NVE konkluderer i brev av 03.09.08 med at 

utbyggingen/tiltaket ikke berører allmenne interesser i en slik grad at det vil være 

nødvendig med konsesjon etter vannressurslovens § 8. Tiltaket må imidlertid vurderes i 

forhold til plan- og bygningsloven, som krever detaljreguleringsplan. I tillegg stilles det krav 

til at det skal foretas en vurdering av bruddkonsekvenser for dam (demning) og turbinrør 

ved å fylle ut skjema for klassifisering. Det kan ikke iverksettes detaljplanlegging før NVE 
har vurdert og godkjent klassifiseringen (fattet vedtak om klasse). 

Kommentar til vedtaket:
Klassifisering etter damsikkerhetsforskriftens § 4 foretas nærmere oppstart av prosjektet, men 

før detaljplaner blir utarbeidet. Detaljplanene er p.t. ikke utarbeidet for omsøkte tiltak, og 

skjema for klassifisering er derfor ikke sendt til NVE ennå. Klassifiseringen avhenger av 

løsninger som blir valgt, og er bestemmende for spesifikasjoner på rør, hvem som kan 

prosjektere anlegget, hvilke tekniske konsoller som må foretas og dimensjoner på 

damkonstruksjoner. Klassifisering etter damsikkerhetsforskiften er et forhold som kan endre 

seg over tid (nye retningslinjer o.l), derfor vurderes selve vedtaket om klassifisering å ha 
begrenset verdi i forhold til reguleringsplanen. 

Det er imidlertid lagt inn et rekkefølgekrav i reguleringsplanen om at klassifisering skal skje 
før bygging kan starte opp. 

2.2 Oppstartsmøte
Det er ikke avholdt formelt oppstartsmøte, da plankontoret vurderte dette som ikke 

nødvendig. Forhold knyttet til reguleringen ble avklart i møte med Eigersund kommune 
v/plankontoret 16.10.12.

2.3 Kunngjøring
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort den 08.11.12, med frist for innspill innen 
10.12.12. Se vedlegg 2 Kunngjøring.

Til varselet er det mottatt 5 merknader, hvor de viktigste synspunktene til planarbeidet var 
følgende:

- Gitte krav til utforming av kryss med fylkesveien.
- Byggegrense mot fylkesveien skal være min. 15 meter. 
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- Rekkefølgekrav til opparbeidelse og godkjenning av krysset. 
- Ikke påvist automatisk freda kulturminner i området.
- God landskaps- og terrengtilpasset byggetiltak. 

For nærmere redegjørelser av innkomne uttalelser, se vedlegg 4 til planforslaget.
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Lokalisering
Planområdet ligger i Eigersund kommune, ca 8 km øst for Egersund. Fylkesvei 56 går 

gjennom planområdet. Omsøkte område ligger i nordøstlige del av Liavatnet, ved utløpet til 
Grødeimelva. Vassdraget tilhører Bjerkremsvassdraget/kyst Sokndal-Ogna. 

3.2 Eksisterende forhold

3.2.1 Grunnforhold
Løsmassekart fra temakart-rogaland viser at planområdet består av bart fjell, skredmateriale, 
samt tynn og tykk morenemasse. 

3.2.2 Bygninger og anlegg
Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bygninger eller anlegg. 

3.2.3 Natur og vegetasjon
Landskapet i området er kupert, og er delvis bevokst med lauvskog med dominans av 
bjørk. Stedvis er landskapet åpent med myrer og røsslyng. Området har lokal verdi. 

Det er ingen registreringer av biologisk mangfold av betydning i planområdet. Det er ikke 

registrerte rødlistearter i området. 

3.2.4 Vilt- og fiskeinteresser
Vest for planområdet er registrert beiteområde for rådyr.  

Løsemassekart
Kilde: www.temakart-rogaland.no
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Liavatn har en bestand av ørret og røye. 

3.2.4 Trafikkforhold
Planområdet har adkomst fra fylkevei 56 Vind-Birkelandsveien. Fartsgrensen på aktuelle 
strekning er 80 km/t. ÅDT på aktuelle strekning er 900 jf. vegdatabanken. Innenfor 
planområdet ligger kun et gårdsbruk og noen fritidsboliger. En ÅDT på 900 vurderes som 
høy med tanke på den faktiske trafikkmengden som er på strekningen.  

3.2.6 Forurensning, støv og støyforhold
Det er ikke kjennskap til at planområdet er utsatt for noen form for forurensning, støv eller 
støy. 

3.2.7 Kulturminner
Det er p.t. ikke påvist funn av automatisk freda kulturminner innenfor området, jf. uttalelse 

fra kulturseksjonen i brev av 30.11.12. Det finnes nyere tids kulturminner i området, blant
annet steingarder, som bør hensyntas i den grad dette er mulig. 
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4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Ja/Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? NEI

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? NEI

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI

Er det radon i grunnen? NEI Ikke påvist helseskadelig 
radonstråling i området

Naturgitte

forhold

Annet (angi)

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-
liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper 
for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? JA HSP luftlinje gjennom 
omr.

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 
gående, syklende og kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

-til forretning etc.? NEI

-til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 
trykk)?

NEI

Infrastruktur 

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Fv. 56 fra Egersund
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Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering NEI

Tidligere 

bruk

-annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 
usikker is?

JA Regulerte vann er 
Nodlandsvatnet og 
Liavatnet

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart
Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1510 Energianlegg 2535

2011 Kjøreveg 77

2012 Veg 1237

5130 Naturformål 42899

6610 Naturområde i sjø og vassdrag 13546

Sum planområdet 60336

5.2 Planens løsninger

5.2.1 Plankonsept
Kraftverket plasseres mellom to regulerte vannmagasin. Nodlandsvatnet ligger oppstrøms 

planlagt kraftverk, mens Liavatn ligger nedstrøms. Grødeimelva renner mellom disse to 

magasinene. Det er et konsentrert fall de siste 100 meterne før elva drenerer i Liavatnet. 

Det er dette fallet som ønskes utnyttet til kraftproduksjon. Tiltaket omfatter ny kraftstasjon, 
inntaksdam, rørgate og tilkomstvei. 

5.2.2 Energianlegg

Damanlegg
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Tiltaksområdet
Kilde: Dalane Energi IKS

Inntaket til kraftstasjonen vil bli plassert i 

Stokkurhølen. Dammen blir ca 2 meter høyt og 15 

meter bred. Målt kotehøyde på vannspeilet i 

Stokkurhølen er 128,50, og vannet har en 
gjennomsnittsdybde på ca 2 meter. 

Overløpshøyden anslås til kote 129,00. Avløpet ved 
Liavatn blir på kote 117,50. 

Rørgate
Mellom damanlegget og kraftstasjonen blir det en ca 

120 meter lang rørgate. Rørgata forutsettes 

nedgravd. Adkomstvei til damanlegget legges oppå 

rørgata, og sidearealer til vegen revegeteres med 
stedlige arter. 

Kraftstasjon
Kraftstasjonen plasseres i strandsonen, ned mot 

dagens vannlinje i Liavatn. Stasjonen vil bli utformet 

slik at den blir best mulig tilpasset omgivelsene. Mot dagens vannlinje planlegges mur i 

naturstein samt arrondering av terreng, slik at stasjonen ikke virker for fremtredende i 
terrenget, da spesielt ved lav vannstand i Liavatn. 

Utløp fra kraftstasjonen er under vann, noe som 

medfører graving/sprengning ut i vannet i anleggsfasen. Forholdet er sikret i 
bestemmelsene. 

Bygningen vil bli ca 80 kvm i en etasje. Det planlegges å etablere en permanent 
lagerplass/snuplass på østsiden av kraftstasjonen. 

Det går en kraftlinje rett ved tiltaket, og nytt kraftverk er planlagt tilkoblet denne. Det blir 
nedgravd kabel fra stasjon til tilkoblingspunkt. 

Kraftverket blir kjørt i de periodene hvor det slippes vann fra Nodlandsvatnet. 

5.2.3 Trafikkforhold

Avkjørsel
Det vil bli behov for to avkjørsler fra fylkesveien, en til damanlegget og en til 

kraftstasjonen. Avkjørselen til kraftstasjonen plasseres i høybrekk på fylkesveien, men slik at 
krav til frisikt er innfridd. Lengde på veien er ca 30 meter. 
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Avkjørselen til damanlegget plasseres i eksisterende avkjørsel/snuplass. Veien anlegges oppå 

rørgatetraseen, og vil få en lengde på ca 50 meter. Sideareal til veien revegeteres med 
stedlige arter. Vegen vil få en bredde på maks 2,5 meter. 

5.2.4 Naturområder
Naturområdene er åpne for fri ferdsel. I områdene er det ikke tillatt med tiltak som kan 

forringe områdets kvaliteter. Eksisterende strandsone skal opprettholdes, med unntak av 

strandsonen ved ny kraftstasjon. I anleggsfasen er det tillatt med graving og sprengning ut 
i vannet for anleggelse av utløpet fra kraftstasjonen. 

5.3 Rekkefølgekrav
Bestemmelsens § 7 omfatter rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til følgende 
forhold: 

- Godkjenning av avkjørsler på fylkesveien før byggetillatelse kan gis. 

- Klassifisering etter vannressursloven skal skje før detaljplanlegging av Liavatn kraftverk 
kan iverksettes. 
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanen for området. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442
Veiledende støygrenser for bestemmelser av ev. nødvendige skjermingstiltak baseres på MD 

retningslinjer T-1442 av 02.07.12. Retningslinjen angir anbefalt støygrense på uteplass og 
utenfor rom med støyfølsom bruk. 

Planlagt tiltak vil ikke generere støy som skaper støyproblemer i forhold til gitte verdier i 
retningslinjen. 

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08
Det er ikke tilrettelagt noe i området for barn og unge. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B
Det er ikke tilrettelagt noe i området for universell utforming. 

6.2 Trafikksikkerhet
Det er svært liten trafikk i området i dag. Omsøkte tiltak vil i liten grad øke 

trafikkbelastningen på veien. Anleggelse av nye kryss i området antas ikke å øke faren for 

ulykker, da aktuelle strekning er oversiktlig samt at mengden trafikk er så liten at risikoen 
er liten. 

6.3 Miljø og helse
Planforslaget forventes ikke å føre til noe særskilt utslipp. 

6.3.1 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.)
Det vil i en anleggsfase med bygging av vei, kraftstasjon, damanlegg og rørgate være fare 

for forurensning. I byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom lover og forskrifter 

(bl.a. PBL, TEK10), slik at skader på miljø og nærområder antas å være moderate. Det 

vil ikke bli skader på terreng utover anleggsområdene og rørgata. Sidearealer til vei og 
terreng skal arronderes og revegeteres med stedegne arter. 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø
Risiko for skade på kulturminner begrenser seg stort sett til anleggsperioden. Det er ikke 

påvist kjente fredete kulturminner i planområdet, men det kan likevel fortsatt ligge upåviste 
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fredete kulturminner under markoverflaten i eller inn mot planområdet. I henhold til 

kulturminneloven § 8, skal den som graver være aktsom og melde fra hvis en finner noe 

som ligger under loven eller er usikker på om det kommer inn under loven. Det er 

imidlertid påvist nyere tids kulturminner i og rundt planområdet, så som steingarder. Disse 
søkes ivaretatt i den grad det er mulig. 

6.5 Naturmangfold og landskap
Omsøkte tiltak ligger i et naturskjønt område, men er lite brukt som friluftsområde. Området 

ved Grødeimelva og Liavatn vil bli berørt ved opparbeidelse av damanlegg, vei og 

kraftstasjon. Det forutsettes god landskapstilpassning av tiltakene, og at områder som 

berøres revegeteres etter anleggsfasen er slutt.

Naturdatabasen fremviser ingen særskilte forekomster innenfor området. Omsøkte tiltak vil 

ikke gripe inn i spesielt viktige eller sjeldne naturtyper iht. kartlegging i naturdatabasen eller 

artskartet. Det er derfor ikke gjort noen inngående registreringer av biologisk mangfold. I 

forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i 

forhold til inngrepets karakter. Foreliggende opplysninger kan ikke sees å inneholde eller 

kreve at det tas spesielle hensyn eller iverksettes spesielle tiltak i forbindelse med 

utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplanen. 

6.6 Vilt- og fiskeinteresser
Tiltaket vil ikke påvirke jakt og beitemulighene for rådyr i området. 

Liavatn har bestand av ørret og røye, men det er ingen registrerte fiskeinteresser mellom 

damanlegget og bekkens utløp i Liavatnet. Det er p.t. ikke kjennskap til at Grødeimelva er 

av betydning for gyting, da den har vært periodevis tørrlagt i 50 år. I tillegg er det et 

naturlig vandringshinder nedstrøms broa. Omsøkte tiltak vurderes å ikke ha konsekvenser for 
fiskeinteressene i området. 

6.7 ROS – analyse

6.7.1 Generelt
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring 

av risiko og sårbarhetsanalyser. I plan- og bygningslovens § 4-3 stilles krav til 

gjennomføring av ROS-analyse i forbindelse med planer for utbygging, for å forebygge 

uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og 
økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. 

6.7.2 Høyspenningsanlegg
Det går høyspent luftlinje gjennom planområdet. Byggeforbudssone er sikret i plankart og 
bestemmelse. Nytt kraftverk kobles til kraftlinjen med jordkabel.  
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6.7.3 Vannmagasiner
Regulerte vannmagasiner i området er Nodlandsvatnet og Liavatn. Nodlandsvatnet tappes 

hovedsakelig i perioden 1. 9 til 1.5. Dette gjør at vannstanden går opp og ned etter 

forbruk og tilsig, slik at isen kan være veldig usikker. Ved ferdsel på is i regulerte vann 
må alle forhåndsregler tas. 

6.7.4 Adkomst for brannbil
Brannbil har adkomst til planområdet fra fv. 56 Vind-Birkelandsveien via Heggdalsveien.

6.7.5 Konklusjon
Området er ikke utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet, og det anses ikke å være 
grunnlag for å vurdere ev. avbøtende tiltak knyttet til bygging av kraftverk i området. 

Egersund, 07.05.13

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
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123/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien -Indre Lygre
1.gangsbehandling

Sammendrag:

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om saken skal legges ut på høring og offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Forslag til reguleringsendring for bolig-gnr. 13 bnr. 366 m.fl. Gamle Hestnesveg -Lygre med 
plankart datert 12.02.2013 og bestemmelser datert 21.03.2013 vedtas lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn under følgende vilkår:

På plankartet påføres:

1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 
situasjonsplan datert 12.03.2013 viser.

2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig.
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 4.1

har satt.
3 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel

I bestemmelsene settes:

4 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport
5 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng.

Andre forhold:

6 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres.
7 Prinsippet om universell utforming vurderes nøye og ved avvik fra kravet beskrives 

dette med begrunnelse for hvorfor.

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



Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:

1 SAMMENDRAG
Eigersund kommune mottok den 02.04.2013 forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 366-
Gamle Hestnesvei-Lygre. Kristiansen og Selmer-Olsen AS har på vegne av Aktiv Eiendom 
AS og Byggmestrene Larsen og Bjørkeland AS utarbeidet planforslaget med hensikt å kunne 
etablere 4 nye boliger, friområde og lekeplass i tillegg til eksisterende enebolig. I dag viser 
gjeldende reguleringsplan at det kan bygges 5 boliger i tillegg til eksisterende hytte.

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av nye boliger på eiendom 13/366, 
lekeplass og friområde. På aktuelle eiendom står det i dag en hytte til forfall. Denne rives og 
erstattes med 4 nye eneboliger. I tillegg justeres adkomsten til området. 
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På eiendom 13/532 står oppført en enebolig med egen avkjørsel fra Hestnesveien. Denne 
eiendommen reguleres slik den er.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Aktiv Eiendom AS og Byggmestrene Larsen og Bjørkeland AS.
Plankonsulent er Kristiansen og Selmer-Olsen AS.

Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 
Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed:
13/366 Thorleif Drange Gamle Hestnesvei 

13
4370 EGERSUND

13/532 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND
13/2199 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND
13/67 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

2.3 Tidligere vedtak i saken
Ingen

2.4 Utbyggingsavtaler
Nei

2.5 Krav om konsekvensutredning?
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

3 PLANPROSESSEN

3.1 Medvirkningsprosess

3.2 Varsel om oppstart
Planoppstart ble varslet med brev til berørte og offentlige myndigheter og ved annonse i
Dalane Tidende med frist for merknader satt til 20.10.2008. Merknadene er oppsummert og 
kommentert.

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

Offentlige merknader

1
Eigersund kommune-Råd for funksjonshemmede -brev 
datert 24.10.08

Merknad N

2
Rogaland Fylkeskommune-Regionalutviklingsavdelingen-
brev datert 01.10.08

Merknad E/N/O

3 Statens vegvesen Region vest-brev av 08.10.08 Merknad E

4 Eigersund kommune-Seniorrådet- brev av 06.10.08 Ingen merknad O

5
Eigersund kommune-seksjon veg og utemiljø-brev datert 
11.12.2012

Merknad O

Private merknader

5 Pål Gjermestad-grunneier-brev av 17.10.08 Merknad

6 Jarl Steinar Lædre-grunneier-brev av 16.10.08 Merknad
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3.3 INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1
Råd for funksjonshemmede-
Eigersund kommune

-Rådet ber om at det i 
reguleringsplanen blir lagt 
opp til boliger med 
livsløpsstandard, og at
gater/veger blir universelt 
utformet. Av/påstigning på 
fortauene må være maks 
2 cm.

N Forslagsstillers kommentar:
Ettersom den aktuelle eiendommen er 
så bratt som den er, har man funnet 
det nødvendig å foreslå boliger med 
boligrom i 3 etasjer. Denne løsningen 
er ikke forenelig med universell
utforming.

Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar.

2
Rogaland Fylkeskommune-
Regionalutviklingsavdelingen

-Forutsetningen er at en 
tar hensyn til premissene 
om barn og unge
vedrørende 
uteoppholdsareal og 
trafikksikker skoleveg,
folkehelse ved å sikre lett 
tilgang til nærområder og 
uteoppholdsareal, støy, 
landskapsestetikk og 
identitet.

-Harmonisering mellom 
nye boliger og 
eksisterende boliger i 
bebyggelsesstruktur, 
volum og form.

-Prinsippet om universell 
utforming må legges til 
grunn.

E

E

N

O

Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget viser en åpen 
bebyggelsesstruktur hvor det blir 
grønne soner mellom boligene samt 
et større grøntområde i øst og felles 
lekeareal i vest. Uteoppholdsarealer
for alle aldersgrupper er sikret, med 
gode lys- og solforhold. Det finnes en 
nærlekeplass ca 200 meter sør for 
planlagte boliger i Gamle Hestnesvei.
Vi har ikke sett behovet for en egen 
støyvurdering for planlagte boliger. 
Begrunnes med at Gamle Hestnesvei 
er stengt for gjennomkjøring, og har 
dermed meget liten trafikk. Det er
ca 200 meter over til fylkesvei 44 
(Sokndalsveien) som er nærmeste vei 
med noe trafikk.

-Planlagte boliger vil få en størrelse 
og fasong som er landskapstilpasset 
og står i forhold til eksisterende 
bebyggelse i området.

-Når det gjelder universell utforming 
vises det til kommentarene til 
uttalelsen fra Råd for
funksjonshemmede.

Rådmannens kommentar:
Det er ønskelig at prinsippet om 
universell utforming jkan løses i all 
planlegging. Men en ser at det enkelte 
tilfeller kan være vanskelig å 
gjennomføre dette fullstendig i alle 
områder i kommunen på grunn av 
landskapsforhold med henblikk på 
terrengstigning. En vil likevel be om at 
forslagsstiller vurderer dette forholdet 
nøye før planen legges ut på høring 
og offentlig ettersyn. For øvrig har 
rådmannnen ingen ytterligere 
kommentarer til merknaden.
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3
Statens vegvesen-
Region vest

-Viser til uttalelse fra 
12.01.07 hvor det 
fremkommer at en 
avkjørsel fra fv. 55
(Hestnesveien) vil ligge 
rett etter en høyrekurve 
med minimal sikt. En 
avkjørsel her vil også falle 
bratt ned mot fylkesvegen. 
Dersom dagens avkjørsel 
stenges og all adkomst
legges til Gamle 
Hestnesvei, har de ingen 
merknader til planformålet. 
Dersom eksisterende 
kjøreadkomst
opprettholdes, vil 
vegvesenet fremme 
innsigelse mot 
planforslaget.
-Gangadkomst til
fylkesveien og ev område 
ved sjøen må sikres både 
med siktsoner og stengsler 
som forebygger konflikt 
med trafikken langs 
fylkesveien.

D

O

Forslagsstillers kommentar:
-Tas delvis til etterretning. Adkomst til 
planlagte boliger er fra Gamle 
Hestnesvei. Eksisterende bolig øst i 
planområdet opprettholder 
eksisterende avkjørsel fra 
Hestnesveien. 

-Vi legger til grunn at vegevesenet 
ikke fremmer innsigelse mot dette, da 
Hestnesveien nå er kommunal vei.

Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar.

4
Eigersund kommune-Seksjon 
veg og utemiljø

-Gamle Hestnesvei er 
smal og uoversiktlig. Ut fra 
dagens veistandard og 
trafikksituasjon er de
generelt skeptisk til en 
trafikkøkning på denne 
veien. Veien er i dag 
stengt for gjennomkjøring 
ved Symrebakken og ved 
ballsletten. Skiltene kom 
opp som et resultat av 
uønsket gjennomkjøring 
på Gamle Hestnesvei og 
uønsket trafikkøkning ned 
Symrebakken.
Ved å flytte det ene skiltet 
nordover vil man øke antall 
boenheter som kan kjøre 
ned Symrebakken
betydelig, noe som ikke er 
ønskelig. Symrebakken er 
i dag skolevei for barn som 
skal til Rundevoll og det vil 
være uheldig å lede mer 
trafikk inn på denne veien. 
Kommunen ønsker derfor i 
utgangspunktet ikke å 
endre på dagens situasjon.

O Rådmannens kommentar:
En viser til gjeldende reguleringsplan 
og forslagsstillers kommentar til 
uttalelse fra Statens vegvesen.

Private uttaler

5 Pål Gjermestad -En utbygging av aktuelle O Forslagstillers kommentar:
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parsell vil ikke være til 
sjenanse for hans 
eiendom, og har derfor 
ingenting i mot det. Men 
han er betenkt over 
justeringen av adkomsten 
som er planlagt i denne 
forbindelse. En aktuell ny 
adkomstvei fra Teigen til 
Gamle Hestnesvei, vil 
påvirke mange 
eiendommer, inkl. hans 
eiendom. I følge 
Gjermestad er Gamle 
Hestnesvei belastet
nok som den er, så han 
ser med bekymring på det 
økende antall biler som vil 
passere ved en eventuell 
ny adkomstvei.

Adkomst til nye boliger vil være fra sør 
i Gamle Hestnesvei. Planforslaget vil 
ikke gi økt trafikkbelastning i nedre 
deler av Gamle Hestnesvei.

Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar.

6 Jarl Steinar Lædre -Opplyser at Gamle 
Hestnesvei som går langs 
hans eiendom har svært 
dårlig fundament.
Graving og tung transport 
vil medføre at hans 
steinmur vil bli utsatt for 
betydelige rystelser og vil 
bli svekket med fare for 
utsiging. Dette har han 
påpekt i tidligere brev til
kommunen. Veien har ved 
flere anledninger fått ny 
asfalt i hjulsporene etter 
hvert som veilegemet har 
gitt etter og hjulsporene 
har blitt dypere. Ev. 
umiddelbar eller fremtidig
skade på eksisterende 
steinmur, vil bli krevd 
utbedret i sin helhet og i 
murens fulle lengde.
Veikryss mellom Gamle 
Hestnesvei og Teigen vil 
berøre hans eiendom 
kraftig. Dette vil
legge begrensninger på 
hans eiendom og bolig, og 
vil gi en betydelig 
verdiforringelse. Han
vil derfor kreve full 
innløsning/kjøp av hans 
bolig/eiendom.

O Forslagsstillers kommentar:
Når det gjelder ev. skader på 
veigrunnen, blir dette en sak mellom 
eier av veien og den som ev. forvolder 
skaden. Meldte plangrense er tegnet i 
tråd med eiendomsgrensene som 
fremkommer på kommunens 
eiendomskart.

Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar.
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4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer
Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005
Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.
Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.
Fylkesdelplan for Universell Utforming - Vedtatt i Rogaland fylkesting 6.3.2007.

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

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

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

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

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

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

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

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

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

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.
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m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.

n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan.

o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol‐ og skyggediagram, snitt og 
perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’

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

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

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

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

Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng:

Uteoppholdsareal
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet. Det skal avsettes min 
150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Bestemmelsen setter også kvalitetskrav til 
utearealet.

Parkering
Parkeringskrav på en bil pr. boenhet samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. I tillegg skal 
det avsettes areal til 2 sykler pr. boenhet.

Universell utforming
Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 
søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan 6-1 Aarstaddalen – Vedtatt ved kommunestyret i møte 31.03.1966.

Planområdet innenfor stiplet linje viser at det er regulert for 5 eneboliger og en hytte.

4.3 Tilgrensende planer
Reguleringsplan 8-2 Boligområde v/Gamle Hestnesvei – Vedtatt ved kommunestyret i møte 
27.08.1979.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
- Barn og unges interesser i planleggingen
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
- Klima- og energiplanlegging
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet 

Planområdet ligger i Årstaddalen sør for 
Egersund sentrum, i en skråning, 
vestsiden av innerste del av av 
Lygrepollen. Eiendommen er omgitt av 
eksiterende bebyggelse

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdets areal utgjør om lag 4,7 daa. og omfatter gnr 13 bnr 366, 532 og 2199. 
Området grenser til Gamle Hestnesvei mot vest og Hestensveien mot øst, mot nord til 
eiendommene gnr 13 bnr 320, 360 og 512 og mot sør til gnr 13 bnr 545 og 395.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Den delen av planområdet som er foreslått til ny boligbebyggelse, er ikke aktivt i bruk i dag.

5.3 Stedets karakter

• Struktur og estetikk/ byform
Planområdet ligger i eksisterende boligområde, hvor topografien er bratt. Som konsekvens 
av dette er boligene i hovedsak plassert tett på gateløpet. Øst for planområdet ligger etablert 
næringsområde.

• Eksisterende bebyggelse
Nord i planområdet på eiendom 13/366 er det oppført bolig/hytte som i de senere år er
ubebodd og står til forfall. Syd i planområdet på eiendom 13/532 er oppført enebolig, som
beholdes slik den er.

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Planområdet berører ikke landbruk og skogområder. Landskapet i området er sterkt sigende 
mot vest.
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• Solforhold
Planområdet er østvendt, med åsen over mot vest. Relativt gode solforhold i området.

• Lokalklima

• Estetisk og kulturell verdi

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. arealisNGU.

5.6 Naturverdier
Øst for planområdet ligger registrert naturtype Indre Lygre som er en lokalt viktig naturtype, 
se skravert område i illustrasjon til høyre. Området omfatter langgrunn mudderkile ved 
Egersund by. Strandsonen er i dag dominert av inngrep. 

5.8 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst
Adkomst til øvre del av planområdet er fra Gamle Hestnesvei, mens nedre del av
planområdet har avkjørsel fra Hestnesveien, som begge er kommunale gater. Fartsgrensen i
Gamle Hestnesvei er 30 km/t, mens den i Hestnesveien er 50 km/t.

• Vegsystem
Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring ca 100 meter sør for planområdet. Gamle
Hestnesvei har lav standard og smal veibredde, noe som innebærer at tilliggende avkjørsler
må brukes for at to biler skal kunne passere. Den lave standarden og smale veien gir derimot 
lav kjørehastighet. Veien fremstår likevel som oversiktlig uten vesentlige sikthindre.
Veibredden er akseptabel siden veien kun skal fungere som en adkomstvei. Veien betjener
p.t. 32 boliger.
Drange Transport hadde etablert virksomhet i krysset mellom Ospevien og Gamle
Hestnesvei. Virksomheten har flyttet, slik at tungtransporten i Gamle Hestnesvei er borte.
Gamle Hestnesvei munner ut i Gamle Sokndalsvei i en meget spiss vinkel. Dette gir dårlig
sikt mot høyre i blindsonen når man skal ut fra Gamle Hestnesvei. Utformingen
vanskeliggjør også høyresving ut av Gamle Hestnesvei og venstresving inn til Gamle
Hestnesvei. Frisiktlinjene er redusert av vegetasjon og terreng. Krysset fremstår i dag som
dårlig.

• Trafikkmengde
Lite trafikk pga gjennomkjøringsforbud.

• Ulykkessituasjon
Ikke beskrevet

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Gml. Hestnesvei er smal uten fortau

• Kollektivtilbud
Bussforbindelse til Egersund sentrum og til Hestnes har holdeplass i Hestnesveien, i 
umiddelbar nærhet til planområdet.

5.9 Barns interesser
Nærmeste offentlige lekeplass ligger ca 200 meter sør for de nye boligene.

5.10 Sosial infrastruktur
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• Skolekapasitet
Ikke beskrevet

• Barnehagedekning
Nærmeste barnehage ligger om lag 900 meter syd for planområdet. Nærmeste barneskole
ligger om lag 800 meter fra planområdet (målt i luftlinje). 

5.11 Universell tilgjengelighet
Ikke beskrevet

5.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon 
ligger rett øst for planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på 
eiendom 13/366 har vanntilførsel fra eksisterende nett i Gamle Hestnesvei.

• Trafo
Ikke beskrevet

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.
Ikke beskrevet

• Renovasjon
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter
avtale med DIM på hentedagen.

5.13 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Terrenget er meget bratt. Ikke kjennskap til ustabile masser i området.

• Ledninger
Ikke beskrevet

5.14 Støyforhold
Området er i liten grad utsatt for støy.

5.15 Luftforurensing
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres
avbøtende tiltak til.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Planlagt arealbruk
Planforslaget legger tilrette for at området skal benyttes til boligutbygging, atdkomst, 
lekeplass og friområde.

6.2 Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
- Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)
- Kjøreveg
- Gangveg/gangareal
- Annen veggrunn – tekniske anlegg

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

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

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Planområdet består før utbygging av en falleferdig bolig/hytte og en enebolig. Eksisterende
bolig/hytte på eiendom 13/366 rives, og erstattes med 4 eneboliger med tilhørende anlegg.
Etter full utbygging vil planområdet omfatte 5 eneboliger.
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Selve utfordringen til fortetting av området, er å tilpasse nye boliger til det bratte terrenget
som er i området. Nye boliger får adkomst fra Gamle Hestnesvei.
I planarbeidet er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal gis et moderne uttrykk, men samtidig 
harmonere med eksisterende bebyggelse i høyder og volum.

6.4 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor området BF1 kan det på hver av tomtene 1, 2, 3 og 4 oppføres en
enebolig. Bolighusene må plasseres innenfor byggegrensene.
Nye boliger er gjort så smale som mulig, slik at husene ikke blir ”hengende i lufta” og får 
store grunnmurer. Husene er over 3 plan på til sammen 161 kvm BRA. Øverste etasje
inneholder inngang, wc og kjøkken, stue er i etasjen under og soverom, bad og bod i
nederste etasje. Garasje/carport har direkte adkomst til boligens øverste etasje. Planlagte
boliger har flatt tak, med takterrasse.

6.5 Bebyggelsens høyde
-Felt BF1
Tomt 1 - maks mønehøyde for enebolig er kote 32
Tomt 2 - maks mønehøyde for enebolig er kote 31
Tomt 3 - maks mønehøyde for enebolig er kote 30
Tomt 4 - maks mønehøyde for enebolig er kote 29

-Felt BF2- maks mønehøyde for enebolig er kote 16,8

6.6 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
-Felt BF1 maks tillatt BYA er 30%
Tomt 1 - maks tillatt BYA er 120 m²
Tomt 2 - maks tillatt BYA er 120 m²
Tomt 3 - maks tillatt BYA er 120 m²
Tomt 4 - maks tillatt BYA er 120 m²

-Felt BF2- maks tillatt BYA er 25%
Enebolig - maks tillatt BYA er 180 m²

6.7 Antall boliger, leilighetsfordeling
Innenfor BF1 tillates det oppført 4 eneboliger som vist på plankartet
Innenfor BF2 tillates det oppført en enebolig som vist på plankartet
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6.8 Boligmiljø/ bokvalitet
• Sol og skygge
Planlagt bebyggelse er merket med gul farge

Vår og høstjevndøgn kl 09:00

 Vår og høstjevndøgn kl 12:00
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 Vår og høstjevndøgn kl 15:00

 Vår og høstjevndøgn kl 18:00
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• Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplanen viser at 
det er planlagt bebyggelse 
liggende på rekke fra nord til 
sør. alle boligene skal ha 
østvendt hage med tilgang til 
sol fra sør, og mindre 
uteoppholdsareal i form av 
balkonger mot vest og 
mulighet for mindre 
grøntareal på bakkeplan. 
Garasjene/carportene med en 
biloppstillingsplass skjer på 
hver tomt på sørsiden av hver 
bolig.

6.9 Parkering
• Parkering
Hver bolig har en garasje/carport og en biloppstillingsplass i tilknytning til boligen. Carporten
er utformet med god bredde slik at det er muligheter for sykkelparkering langsmed bilen.

6.10 Tilknytning til infrastruktur
• Ledninger, kabler m.m.
Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc i planområdet til all ny bebyggelse skal skje via 
jordkabel.

6.11 Trafikkløsning
• Kjøreatkomst
Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold
til vegnormal og krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne
høyde for boligene. Bredde på veien er 3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert inn 
snuhank.
Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle Hestnesvei.

6.12 Krav til samtidig opparbeidelse
I tillegg til garasje/carport skal det opparbeides minst 1 biloppstillingsplass per boenhet. 
Disse skal ferdigstilles samtidig med bolighuset.
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6.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold
til vegnormal og krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne
høyde for boligene. Bredde på veien er 3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert inn 
snuhank. Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle 
Hestnesvei.

Avkjørselen merket f_AV1 er felles for boligene i BF1.

Gangveg merket f_G er felles for alle boligene i BF1, og er adkomst til felles lekeplass og
grøntområde.

Innenfor området friområdet merket F er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter.
Området er felles for boligene i BF1.

6.14 Universell utforming
Det er ikke stilt særskilte krav til universell utforming i området, begrunnet med topografien
i området og at det planlegges kun 4 nye boenheter.
Planforslaget tar hensyn til følgende elementer:
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10

6.15 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal
Grunnet østvendt terreng og med åsen over mot vest, er uteoppholdsarealene løftet opp på
taket mot ettermiddagssola, mens det er en frokostterrasse mot øst ved stua i 2. etasje.
Ut fra kjøkkenet er en balkong mot øst. Takterrassen har et areal på 45 kvm,
frokostterrassen er på 25 kvm og balkongen er på 6 kvm. Totalt utgjør dette 76 kvm
uteoppholdsareal pr. boenhet i BF1.

Grøntområdet utgjør et totalt areal på 571 kvm, men har et nyttbart areal på ca 250 kvm. 
Begrunnes med at østlige deler av området består av bratt skrent ned til Hestnesveien. Øvre 
deler av området er noe slakere og bedre egnet til ulik uteaktivitet. Adkomst til lekeareal og 
grøntområde er via felles gangareal/trapp mellom boligtomt 2 og 3.

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Hver nye boenhet i BF1 får et samlet uteoppholdsareal på ca 190 kvm. Dette består av
ca 75 kvm privat uteareal i tilknytning til egen bolig, andel av felles lekeareal på ca 55
kvm og andel av felles grøntareal på ca 60 kvm.

• Lekeplasser 
Lekearealet er plassert nedenfor tomt 2, og utgjør et areal på 232 kvm. Nordøstlige deler av 
planområdet er avsatt til felles grøntområde, og omfatter eksisterende naturterreng.

• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer
Bratt terreng gir bare tomt 1 noe reelt uteareal på bakken. Derfor legges det opp til felles
lekeplass og grøntareal på nedsiden av boligene.

• Krav til rekkefølgebestemmelse
Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.
Før nye boliger i BF1 tas i bruk, skal felles lekeplass f_L være ferdig opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune.
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6.16 Barn og unge
Det tilrettelegges for felles lekeareal/fellesareal i nærhet til de nye boligene. Området ligger
på nedsiden av planlagte boliger, og utgjør et areal på 232 kvm. Lekeplassen har gode
solforhold, spesielt på formiddag. Bestemmelsen stiller krav til utforming av lekearealet.

6.17 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner
Det er per i dag ikke registrerte kulturminner i området.

6.18 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon 
ligger rett øst for planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på 
eiendom 13/366 har vanntilførsel fra eksisterende nett i Gamle Hestnesvei.

6.19 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter
avtale med DIM på hentedagen.

6.20 Rekkefølgebestemmelser
Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til
følgende forhold: vann- og avløp og lekeplass.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

7.1 Overordnede planer
Planforslaget er ikke i konflikt med kommuneplanen for Egersund med dens bestemmelser 
med unntak av uteoppholdsareal. Bestemmelsene til kommuneplanen krever min. 150 kvm 
uteoppholdsareal pr. boenhet. Hver bolig i BF1har en stor takterrasse, samt frokostterrasse i 
2. etasje og en liten balkong i 3 etasje. Totalt utgjør dette et areal på 75 kvm pr. boenhet. 
Fellesareal til lek utgjør et samlet areal på 232 kvm og felles grøntareal utgjør ca 250 kvm. 
Totalt er uteoppholdsareal pr. boenhet; 75 kvm privat og ca 115 kvm felles areal.
Nye boliger oppfyller minstekravet til uteoppholdsareal med god margin. Utearealene har
gode solforhold.
Planen ivaretar parkeringsdekningskravet i kommuneplanen. Til hver bolig skal det være en
garasje/carport samt en biloppstillingsplass. Garasje/carport har bredde som tilsier at det kan 
parkeres sykkel langs ene siden.

7.2 Landskap
Grunnet terrengets bratte topografi i området, legges nye boliger i terrenget. Dette medfører
at boligene får en mindre grunnflate, men blir i 3 plan hvorav to etasjer blir underetasjer.
Husene oppleves dermed som mindre dominerende i terrenget. Terrenget er eksponert, men 
ved å legge boligene i terrenget reduseres landskapsinngrepene og fjernvirkningen av
husene, jf fotoillustrasjonen under punkt 7.4 byform estetikk.
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7.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil endres noe ved at det fjernes en hytte og det oppføres ytterligere 4 nye 
boliger med garasje/carpot og opparbeidelse av adkomst og uteoppholdsareal. Det vil ikke 
lenger bli liggende som en åpen eiendom med en fritidsbolig som i dag.

7.4 Byform og estetikk

Fotomontasjen viser planlagt bebyggelse plassert i terreng med eksisterende bebyggelse 
omkring.
Grupperingen av ny bebyggelse vil gi et samlet uttrykk for ny type utforming av boliger uten 
at de vil dominere eksisterende bygningsstruktur. Det viser at en ønsker å ta hensyn til 
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bakenforliggende boliger med tanke på utsikt. Hver boenhet viser tre etasjer, men pga 
størrelsen og takform vil volumet fremtone seg noe dempet. De flate takene vil gi mindre 
takflater i motsetning til pulttak som ville gitt en mer kjedelig uttrykk sett fra bakenforliggende 
bebyggelse. Garasjene/carportene er plassert på en slik måte at boligene får en mer 
fremtredene fasade sett fra denne vinkelen, samt at det er luftig mellom bebyggelsen. En 
unngår tilsynelatende store terrenginngrep ved denne plasseringen enn om 
parkeringsplassene var trukket mer mot øst og medført til store utfyllinger og støttemurer.

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Planforslaget antas ikke å ha virkning på kulturminner og eller kulturmiljø da det per i dag 
ikke er registret slike minner eller miljø i området.
Dersom det skulle oppdages automatisk fredete kulturminner ved graving og lignende, må 
det tas kontakt med myndighetene for kulturminnevern som må foreta videre undersøkelser.

7.6 Forholdet til naturmangfold
• Naturverdier
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor
området. Planområdet grenser i øst til naturtypen Indre Lygre, men planlagte tiltak vil ikke
berøre dette naturområdet.

• Biologisk mangfold
Ny bebyggelse er fortetting i tilknytning til eksisterende boliger. Nye boliger terrengtilpasses,
noe som reduserer naturinngrepene. Nye boliger vil ikke gripe inn i spesielt viktige eller
sjeldne naturtyper iht. kartlegging i naturdatabasen eller artskartet. Det er derfor ikke gjort
noen inngående registreringer av biologisk mangfold. I forhold til naturmangfoldloven § 8-12
vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i forhold til inngrepets karakter.

7.7 Trafikkforhold
• Vegforhold
I 2010 utarbeidet Asplan Viak en trafikksikkerhetsvurdering som vurderte de trafikale forhold
rundt mulig utbygging av eiendom 13/366. Rapporten ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt i
planprosessen, og før alternative løsninger var kommet fram. Rapporten konkluderer med at
det maksimalt kan etableres 5 nye boenheter i Gamle Hestnesvei, og at krysset med
Gamle Sokndalsvei ved utbygging bør utbedres.
Parallelt har det vært jobbet i kommunen med en avlastningsvei fra Gamle Hestnesvei, over
”grasbakken” nordover til Teigen. Kommunen har her ekspropriert grunn, samt at det
foreligger en godkjent reguleringsplan for veitrasèen. Langsmed denne veien er det regulert
boligtomter som vil få adkomst fra den nye veien. Dersom Gamle Hestnesvei får ny
adkomst over ”grasbakken”, vil dagens kryss bli stengt for kjørende.

I dagens planprosess ble det mot Gamle Hestnesvei vurdert et alternativ hvor nye boliger
får kjøreadkomst fra syd via Symrebakken. Det har i den sammenheng vært avholdt
drøftingsmøte med vegkontoret i kommunen. Kommunen ønsker i utgangspunktet ikke å
endre på dagens situasjon. Dette begrunnes med at Gamle Hestnesvei i dag er stengt for
gjennomkjøring ved Symrebakken og ved ballsletten ca 100 meter syd for planområdet.
Skiltene kom opp som et resultat av uønsket gjennomkjøring på Gamle Hestnesvei, uønsket
trafikkøkning ned Symrebakken, samt ønsket reduksjon av trafikk forbi lekeplassen. Ved å
flytte det ene skiltet nordover, vil det bli økt trafikk forbi lekeplassen, i tillegg vil
belastningen ned Symrebakken øke med 14 boenheter. Dette er ikke en ønskelig situasjon.
Symrebakken er i dag skolevei for barn som skal til Rundevoll skole, og det vil være uheldig 
for trafikksikkerheten i gateløpet å lede mer trafikk inn på denne veien.
Planen viser en utbygging med 4 nye boliger, hvor trafikken ledes mot nord i Gamle
Hestnesvei. Etter utbygging av planområdet vil Gamle Hestnesvei betjene 36 boliger.
Veitraséen har begrensede muligheter for utbedringer, grunnet bratt terreng og bebyggelse
tett på gateløpet. Til tross for lav standard på veien, vurderes den som trafikksikker grunnet
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lav kjørehastighet, veien er oversiktlig og er uten vesentlige sikthindre. Siden virksomheten i
Gamle Hestnesvei 11 har flyttet, er tungtransporten borte fra gateløpet.
Når det gjelder krysset mellom Gamle Hestnesvei og Gamle Sokndalsvei, er det her
muligheter for mindre utbedringer. Dette kan eksempelvis gjøres i form av forbedrede
siktlinjer ved rydding av vegetasjon og/eller skilte med parkering forbudt mellom Grasbakken
og Gamle Hestnesvei. En utvidelse av krysset for å bedre vinkelen ut mot Gamle
Sokndalsvei, er vanskelig på grunn av store høydeforskjeller og en 45º adkomstsituasjon. I
tillegg beslaglegges store deler av tilgrensede eiendommer til veiformål. En tilfredsstillende
utbedring er kostbar og vil anses som lite hensiktsmessig dersom ny avlastningsvei over til
Terland blir realisert, og krysset likevel blir stengt for kjørende.

• Trafikkøkning/reduksjon
Det vurderes at en trafikkøkning som følge av utbyggingen, i liten grad vil påvirke dagens
trafikksituasjon og trafikksikkerheten i Gamle Hestnesvei. En full utbedring av krysset Gamle
Hestnesvei – Gamle Sokndalsvei er en løsning som økonomisk ikke er i forhold til planlagt
utbygging av 4 nye boliger. Det virker økonomisk og praktisk lite hensiktsmessig å investere
mye penger i en midlertidig kryssløsning, som likevel skal erstattes med en permanent og
god avkjørelssituasjon.

• Kollektivtilbud
Planforslaget antas ikke å ha noen virkning på kollektivtilbudet i området.

7.8 Barns interesser
Planforslaget tilrettelegger for et fellesareal for barn og unge. Friområde kan disponeres fritt
av boligene i planområdet. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser innenfor
planområdet.
Om lag 200 meter syd for planområdet er det en opparbeidet nærlekeplass. Det er ikke
etablert gang og sykkelsti fra planområdet og bort til lekeplassen. Gamle Hestnesvei er
stengt for gjennomkjøring like syd for planområdet, noe som reduserer trafikkmengden på
aktuelle strekning. Vegstandarden tilsier lavt hastighetsnivå, men gateløpet er stedvis smalt
og uoversiktlig. Utvidelse av gateløpet på aktuelle strekning er ikke mulig. Adkomst til og
fra offentlig lekeplass fra planområdet anses som trafikksikker, med bakgrunn i
trafikkmengden og hastighetsnivået.

7.9 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Ved økning av antall boliger må en påregne behov for økt antall skoleplasser.

• Barnehagekapasitet
Ved økning av antall boliger må en påregne behov for økt antall barnehageplasser.

7.10 Universell tilgjengelighet
Terrenget i planområdet er bratt og ulendt i dag. Utbygging i området skjer i øvre deler av 
planområdet med kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Fra bil til inngang bolig er det trinnfri
adkomst. Grunnet topografien i området er boligene utformet i 3 etasjer, noe som ikke 
tilrettelegger for livsløpsstandard. Krav til universell utforming av boligene i henhold til TEK10 
er tilfredstilt. Grunnet det bratte terrenget er det vanskelig å tilrettelegge for universell 
utforming av fellesarealer.

7.11 Energibehov – energiforbruk
I henhold til byggteknisk forskrift skal nye boliger tilfredsstille minste krav til tetthet/isolering, 
samt hensyn til oppvarming. Forskriften definerer at min. 40 % av varmebehovet skal
dekkes av annen energiforsyning enn direktegivende elektrisitet, jf TEK10 § 14-7, pkt. 3.
Planen legger ikke til rette for felles energiforsyningsløsning, til det er antallet boenheter for
lavt.
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Strømtilførsel til nye boliger m.m. må tas som egen sak så snart en forespørsel og
detaljregulering foreligger fra utbygger.

7.12 ROS
• Rasfare
Topografien i planområdet er bratt stigende terreng i vestlig retning. Det er lite/ingen fjell i
dagen, og bakken er dekt av tynt morenemateriale. Det er p.t. ikke kjennskap til at grunnen i 
området er ustabil. Det er bygget hus både på nedsiden, oppsiden og på begge
sider av aktuelle eiendom, samt at det står en fallerferdig hytte på slakeste parti på
eiendommen. Det vurderes ikke å være større fare på aktuelle eiendom enn på
omkringliggende eiendommer i området. Prosjekterte boliger legges i terrenget, slik at
terrenginngrepet blir minst mulig. Sannsynligheten for at terrenget skal gli ut vurderes som
lite sannsynlig men har farlige konsekvenser.

• Støy
Støy i planområdet genereres i hovedsak fra Gamle Hestnesvei og Hestnesveien. Planlagt
bruk vil ikke medføre støy av betydning. Bestemmelsene setter krav til at nye boliger i
planområdet skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.
Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne
plansammenheng, begrunnes med at både Gamle Hestnesvei og Hestnesveien har liten
trafikkmengde. Nye boliger bygges i henhold til TEK10, som stiller krav til støy i bolig og
uteområde. Plankonsulenten vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende 
tiltak utover dette.

• Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at forekomsten
ikke er spesiell høy i Egersunds området, dvs over 100 Bq/m³. Det er entydige krav til
Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10.

• Luftforurensning/forurensning i grunnen
Regulert bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10.

• Beredskap og ulykkesrisiko
Gamle Hestnesvei har smalt gateløp med begrensede muligheter for breddeutvidelse. Det er
p.t. ikke etablert fortau i gateløpet. Fartsgrensen er lav og gaten har skiltet forbud mot
gjennomkjøring. De fleste grunneiendommer langs gaten har avkjørsel direkte ut i gateløpet.
De fleste avkjørslene er lagt parallelt med gateløpet og grunnet bratt terreng er det få 
eiendommer som kan snu bil på egen grunn. Det utgjør en risiko ved rygging av biler ut i
gateløpet. Sannsynligheten for at en ulykke vil skje vurderes som mindre sannsynlig og har 
en viss fare grunnet lavt hastighetsnivå.

• Miljø og helse
Fortetting i eksisterende boligområder fører til mindre behov for nedbygging av 
landbruksjord, og mindre bruk av energi for oppvarming av bygninger. Planforslaget 
forventes ikke å føre til noe særskilt utslipp.

• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i 
tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av planleggingen

7.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
• Trafo
• Annet
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7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen synlige konsekvenser.

7.15 Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen nåværende konsekvenser.

7.16 Interessemotsetninger
Ingen nåværende interessemotsetninger.

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

9 SAKSBEHANDLERS VURDERINGER:
Saksbehandler er av den oppfatning atplanforslaget ikke vil bidra til negative konsekvenser 
for området eller samfunnet for øvrig. Det er i trå med overordnede anbefalinger om å fortette 
sentrumsnære boligområder med tanke på miljø og bærekraftig utvikling av sentrumsområde
Foreliggende planforslag med vist utbygging vil legge tilrette for bedre utnyttelse av 
eiendommen. Det er heller ikke på det nåværende tidspunkt protester fra omkringliggende 
naboer eller offentlige instanser. Fortetting i etablerte området kan være en utfordring med 
hensyn til ulike interesser og planfaglige krav. For å sikre at området blir bygget ut i trå med 
forslagsstillers intensjon og fremlagte illustrasjonen må det foretas noen tillegg på plankart 
og bestemmelser som er listet opp under punkt 9.1 konklusjon.

9.1 Konklusjon
Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget kan legges ut på høring og offentlig 
ettersyn etter at følgende endring er foretatt:

På plankartet påføres:

1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 
situasjonsplan datert 12.03.2013 viser.

2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig.
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 4.1 

har satt.
3 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel

I bestemmelsene settes:

4 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport
5 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng.

Andre forhold:

6 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres.
7 Prinsippet om universell utforming vurderes nøye og ved avvik fra kravet beskrives 

dette med begrunnelse for hvorfor.

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

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
275819 Detaljregulering gnr. 13 bnr. 366 Gamle Hestnesvei
275820 2332 plankart A3.pdf
275821 2332 bestemmelser.docx
275822 2332 planbeskrivelse.docx
275823 2332 vedlegg 1 situasjonsplan.pdf
275824 2332 vedlegg 2 soldiagram.pdf
275825 2332 vedlegg 3 terrengsnitt.pdf
275826 2332 vedlegg 4 fotoillustrasjon.pdf
275827 2332 vedlegg 5 kunngjøring.pdf
275828 2332 vedlegg 6 innspill varsling.pdf
275829 2332 vedlegg 7 kommentarer til innspill.docx
257972 SV: Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.09.2008
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr. 13, 
langs Gamle Hestnesvei

4 I 01.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. reguleringsplan langs Gamle Hestnesvei, 
gnr. 13 bnr. 366 - varsel om oppstart

2 U 06.10.2008 Brannvern- og Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 



26

beredskapsrådgiver 1 reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 - boligformål, 
Gamle Hestnesvei

3 I 08.10.2008 Statens vegvesen
Vedr. varsel om oppstart av reguleringsarbeid -
gnr. 13 bnr. 366

5 U 24.10.2008
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 -
boligformål, Gamle Hestnesvei

6 I 03.12.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei -
reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 - boligformål, 
Gamle Hestnesvei

7 U 11.12.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Svar vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei

8 I 02.04.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 
366 Gamle Hestnesvei

Parter i saken:
            
N BENTZEN LARS ERIK GAMLE HESTNESVEI 

19
4372 EGERSUND

N BOGUS EWA 
AGNIESZKA

GAMLE HESTNESVEI 
13

4372 EGERSUND

N BOGUS JACEK GAMLE HESTNESVEI 
13

4372 EGERSUND

N DRANGE ANNE 
MARGRETHE

GAMLE HESTNESVEI 
17

4372 EGERSUND

N DRANGE MAGNE GAMLE HESTNESVEI 
5

4372 EGERSUND

N DRANGE THORLEIF
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N HOLTA GAUTE HESTNESVEIEN 15 4372 EGERSUND
N HOLTA SUSANNE HESTNESVEIEN 15 4372 EGERSUND
N NODLAND INGVAR GAMLE HESTNESVEI 

18
4372 EGERSUND

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N TENGESDAL GRETE 
HØIE

GAMLE HESTNESVEI 
26

4372 EGERSUND

N TENGESDAL ODDVAR GAMLE HESTNESVEI 
26

4372 EGERSUND

N AAMODT ODDVAR HESTNESVEIEN 11 4372 EGERSUND
N ÅRSTADDALEN AS Kvellurveien 1A 4373 EGERSUND



________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 
Sendt: 02.04.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim;Sentralbordet 
Kopi: Tor Inge Larsen (larsen@larsenogbjorkeland.no);Rolv Selmer-Olsen;flekkefjord@arkkso.no 

Emne: Detaljregulering gnr. 13 bnr. 366 Gamle Hestnesvei 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Vedlagt følger justert planforslag for detaljregulering for Gnr. 13 Bnr. 366 Gamle Hestnesvei. 

Ber om at planen fremmes snarest mulig. 

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen
Reguleringsarkitekt
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter

Mobil: 911 68 996
E-post: rkt@arkkso.no <mailto:rkt@arkkso.no>
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PLANID –

Detaljreguleringsplan for

GNR. 3 BNR. 366 – GAMLE HESTNESVEI

Eigersund kommune 

Datert: 21.03.13

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:

Plankart datert 12.02.13

Planbeskrivelse datert 21.03.13

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal 

arealet utnyttes som vist på plankartet. 

§ 2 Formål

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

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

- Lekeplass

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2)

- Kjøreveg

- Gangveg/gangareal

- Annen veggrunn – tekniske anlegg

 Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. )

- Friområde

 Hensynssoner (PBL § 12-6)

- a.1 Sikringssoner, Frisikt H140

§ 3 Felles bestemmelser

3.1 Ledninger, kabler m.m.
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Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc i planområdet til all ny bebyggelse skal 

skje via jordkabel.

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

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse

Innenfor området BF1 kan det på hver av tomtene 1, 2, 3 og 4 oppføres en 

enebolig. Bolighusene må plasseres innenfor byggegrensene.

Antall boligerFelt 

nr.

Tomt 

nr.

Type 

bebyggelse Antall Møne-

gesimshøyde

BYA-% 

maks

Maks BYA tillatt 

pr. boenhet

1 Enebolig 1 k 32.00 30 % Maks BYA 120 

m2

2 Enebolig 1 k 31.00 30 % Maks BYA 120 

m2

3 Enebolig 1 k 30.00 30 % Maks BYA 120 

m2

BF1

4 Enebolig 1 k 29.00 30 % Maks BYA 120 

m2

BF2 Enebolig 1 k 16.80 25 % Maks BYA 180 

m2

I tillegg til garasje/carport skal det opparbeides minst 1 biloppstillingsplass pr. 

boenhet. Disse skal ferdigstilles samtidig med bolighuset. 

Gjerder mot vei skal ikke overstige 1 meter, inkl. ev. sokkel, og må samtidig ikke 

være i strid med bestemmelsene om frisiktsonene, se § 7.1. 

4.2 Lekeplass

Innenfor området skal etableres felles lekeplass for boligene i BF1. Lekeplassen skal 

gjerdes inn. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

5.1 Kjøreveg

Avkjørselen f_AV1 er felles for boligene i BF1. 

5.2 Gangareal

Gangveg f_G er felles for alle boligene i BF1, og er adkomst til felles lekeplass og 

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

6.1 Friområde

Innenfor området F er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets kvaliteter. 

Området er felles for boligene i BF1.

§ 7 Hensynssoner (PBL 12-6)

7.1 Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 

0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

8.1 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig 

opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

8.2 Før nye boliger i BF1 tas i bruk, skal felles lekeplass f_L være ferdig opparbeidet

etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
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Plan ID -

Detaljreguleringsplan for 

GNR. 13 BNR. 366 GAMLE HESTNESVEI

EIGERSUND KOMMUNE

Plankart datert 12.02.13

Bestemmelser datert 21.03.13
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PLANBESKRIVELSE
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INNHOLDSFORTEGNELSE

1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 3

1.1 Bakgrunn 3

1.2 Overordnet planverk 3

2 PLANPROSESS 4

2.1 Oppstartsmøte 4

2.2 Kunngjøring 4

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 5

3.1 Avgrensning av planområdet 5

3.2 Landskapshensyn 5

3.3 Bygninger og anlegg 5

3.4 Grunnforhold 5

3.5 Trafikkforhold 5

3.6 Barns interesser 6

3.7 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.) 6

3.8 Støy 6

3.9 Kulturminner 6

3.10 Teknisk infrastruktur 6

4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7

5 PLANFORSLAGET 8

5.1 Arealformål og plankart 8

5.2 Planens løsninger 8

6 VIRKNINGER AV PLANEN 10

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer 10

6.2 Landskapshensyn 11

6.3 Trafikksikkerhet 11

6.4 Miljø og helse 12

6.5 ROS-analyse 12
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VEDLEGG

Vedlegg 1: Situasjonsplan, datert 12.03.13

Vedlegg 2: Soldiagram, datert 12.03.13

Vedlegg 3: Terrengsnitt, datert 12.03.13

Vedlegg 4: Fotoillustrasjon, datert 12.03.13

Vedlegg 5: Kopi av kunngjøring (annonse, brev og adresseliste)

Vedlegg 6: Forhåndsuttalelser, innspill til varslet planstart

Vedlegg 7: Forslagstillers kommentarer til innkomne merknader

1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as/Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as, har 

Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan 

for gnr. 13 bnr. 366 – Gamle Hestnesvei i Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av nye boliger på eiendom 13/366. På 

aktuelle eiendom står det i dag en hytte til forfall. Denne rives og erstattes med 4 nye 

eneboliger. I tillegg justeres adkomsten til området. 

På eiendom 13/532 står oppført en enebolig med egen avkjørsel fra Hestnesveien. Denne 

eiendommen reguleres slik den er. 

1.1.3 Eierforhold

Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed:

13/366 Thorleif Drange Gamle Hestnesvei 13 4370 EGERSUND

13/532 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND

13/2199 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND

13/67 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND

1.1.4 Plandokumentene
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Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 12.02.13

2. Reguleringsbestemmelser, dater 21.03.13

3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 21.03.13

1.1.5 Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

1.2 Overordnet planverk 

1.2.1 Plan- og bygningsloven

Kap 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette arbeidet utføres 

i henhold til denne. Planforslaget er en detaljreguleringsplan. 

1.2.2 Kommuneplan

Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boliger – nåværende. Planforslaget 

samsvarer med overordnet arealplan. 

Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng:

Uteoppholdsareal

Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet. Det skal avsettes min 

150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Bestemmelsen setter også kvalitetskrav til utearealet. 

Parkering

Parkeringskrav på en bil pr. boenhet samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. I tillegg 

skal det avsettes areal til 2 sykler pr. boenhet. 

Universell utforming

Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 

søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder.

1.2.3 Reguleringsplan

Planområdet er eldre reguleringsplan for tomten som avsetter arealet som byggeområde for 

boliger.  

2 PLANPROSESS
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2.1 Oppstartsmøte

Reguleringsplanprosessen ble startet av annen planlegger i 2008. Dette var før ny planlov 

trådte i kraft, slik at det ikke forelå noen krav til formelt oppstartsmøte. Når planen ble 

påbegynt med ny planlegger, ble det ikke avholdt formelt oppstartsmøte, men det har vært 

tett dialog med plankontoret gjennom hele planprosessen.

2.2 Kunngjøring

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort den 18.09.08, med frist for innspill innen 

20.10.08. Til varselet er det mottatt 6 merknader fra myndigheter, organisasjoner og fra 

grunneiere. Se vedlegg 5 Kunngjøring.

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart:

- Universell utforming av veger/gater, livsløpsstandard i nye boliger

- Ikke øke belastning på avkjørsel fra eiendom 13/532 ut i Hestnesveien

- Opplyses om dårlig fundamentering av Gamle Hestnesvei, skader på støttemurer og 

vegdekke lenger nede i gateløpet

- Barn og unges interesser

- Støyvurdering

- Landskapsestetikk og identitet 

- Trafikksikkerhet i Gamle Hestnesvei

For nærmere redegjørelser av innkomne uttaleser, se i vedlegg 6 til planforslaget.
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Naturtyper

Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet ligger i Aarstaddalen sør for Egersund sentrum, og utgjør areal på om lag 4,7 

daa. Planen omfatter fortetting på eiendom 13/366 i eksisterende boligområde i Gamle 

Hestnesvei. Den delen av planområdet som er foreslått til ny boligbebyggelse, er ikke aktivt 

i bruk i dag. 

3.2 Landskapshensyn

3.2.1 Skog- og landbruksområder

Planområdet berører ikke landbruk og skogområder. Landskapet i området er sterkt sigende 

mot vest.

3.2.2 Naturtyper

Øst for planområdet ligger registrert naturtype 

Indre Lygre som er en lokalt viktig naturtype, 

se skravert område i illustrasjon til høyre. 

Området omfatter langgrunn mudderkile ved 

Egersund by. Strandsonen er i dag dominert av 

inngrep. 

3.2.3 Solforhold

Planområdet er østvendt, med åsen over mot 

vest. Relativt gode solforhold i området.

3.3 Bygninger og anlegg

Planområdet ligger i eksisterende boligområde, 

hvor topografien er bratt. Som konsekvens av 

dette er boligene i hovedsak plassert tett på 

gateløpet. Øst for planområdet ligger etablert næringsområde.  

Nord i planområdet på eiendom 13/366 er det oppført bolig/hytte som i de senere år er 

ubebodd og står til forfall. Syd i planområdet på eiendom 13/532 er oppført enebolig, som 

beholdes slik den er. 

3.4 Grunnforhold

Løsmassekart fra http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ viser at arealene i planområdet består 

av tynn morenemasse. Det er p.t. ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold. 
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3.5 Trafikkforhold

Adkomst til øvre del av planområdet er fra Gamle Hestnesvei, mens nedre del av 

planområdet har avkjørsel fra Hestnesveien, som begge er kommunale gater. Fartsgrensen i 

Gamle Hestnesvei er 30 km/t, mens den i Hestnesveien er 50 km/t. 

Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring ca 100 meter sør for planområdet. Gamle 

Hestnesvei har lav standard og smal veibredde, noe som innebærer at tilliggende avkjørsler 

må brukes for at to biler skal kunne passere. Den lave standarden og smale veien gir 

derimot lav kjørehastighet. Veien fremstår likevel som oversiktlig uten vesentlige sikthindre. 

Veibredden er akseptabel siden veien kun skal fungere som en adkomstvei. Veien betjener 

p.t. 32 boliger. 

Drange Transport hadde etablert virksomhet i krysset mellom Ospevien og Gamle 

Hestnesvei. Virksomheten har flyttet, slik at tungtransporten i Gamle Hestnesvei er borte.  

Gamle Hestnesvei munner ut i Gamle Sokndalsvei i en meget spiss vinkel. Dette gir dårlig 

sikt mot høyre i blindsonen når man skal ut fra Gamle Hestnesvei. Utformingen 

vanskeliggjør også høyresving ut av Gamle Hestnesvei og venstresving inn til Gamle 

Hestnesvei. Frisiktlinjene er redusert av vegetasjon og terreng. Krysset fremstår i dag som 

dårlig. 

Bussforbindelse til Egersund sentrum og til Hestnes har holdeplass i Hestnesveien, i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 

3.6 Barns interesser

Nærmeste barnehage ligger om lag 900 meter syd for planområdet. Nærmeste barneskole 

ligger om lag 800 meter fra planområdet (målt i luftlinje). Nærmeste offentlige lekeplass 

ligger ca 200 meter sør for de nye boligene. 

3.7 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.) 

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. 

3.8 Støy

Området er i liten grad utsatt for støy.

3.9 Kulturminner

Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/. 

3.10 Teknisk infrastruktur
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3.10.1 Renovasjon

Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 

avtale med DIM på hentedagen. 

3.10.2 Vann- og avløp

Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon ligger 

rett øst for planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på eiendom 

13/366 har vanntilførsel fra eksisterende nett i Gamle Hestnesvei. 

3.10.3 Strøm

Strømtilførsel til nye boliger m.m. må tas som egen sak så snart en forespørsel og 

detaljregulering foreligger fra utbygger. 
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4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? - Terrenget er meget 

bratt. Ikke kjennskap 

til ustabile masser i 

området.

Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? NEI

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI

Er det radon i grunnen? - Ikke påvist 

helseskadelig 

radonstråling i området

Naturgitte

forhold

Annet (angi)

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 

virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper 

for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

Gml. Hestnesvei er 

smal uten fortau, 

men meget liten 

trafikk pga 

gjennomkjøringsforbud.

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

Infrastruktur 

-til forretning etc.? NEI



11

-til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)?

NEI

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? NEI

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering NEI

Tidligere 

bruk

-annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for 

usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 2738

1690 Lekeplass 232

2011 Kjøreveg 371

2016 Gangveg/gangareal 66

2018 Annen veggrunn – tekniske 

anlegg

707

3040 Friområde 571

Sum planområdet 4684

5.2 Planens løsninger
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5.2.1 Plankonsept

Planområdet består før utbygging av en falleferdig bolig/hytte og en enebolig. Eksisterende 

bolig/hytte på eiendom 13/366 rives, og erstattes med 4 eneboliger med tilhørende anlegg. 

Etter full utbygging vil planområdet omfatte 5 eneboliger. 

Selve utfordringen til fortetting av området, er å tilpasse nye boliger til det bratte terrenget 

som er i området. Nye boliger får adkomst fra Gamle Hestnesvei. 

I planarbeidet er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal gis et moderne uttrykk, men 

samtidig harmonere med eksisterende bebyggelse i høyder og volum. 

5.2.2 Bygningsbeskrivelse

Nye boliger er gjort så smale som mulig, slik at husene ikke blir ”hengende i lufta” og 

får store grunnmurer. Husene er over 3 plan på til sammen 161 kvm BRA. Øverste etasje 

inneholder inngang, wc og kjøkken, stue er i etasjen under og soverom, bad og bod i 

nederste etasje. Garasje/carport har direkte adkomst til boligens øverste etasje. Planlagte 

boliger har flatt tak, med takterrasse. 

5.2.3 Uteoppholdsareal

Grunnet østvendt terreng og med åsen over mot vest, er uteoppholdsarealene løftet opp på 

taket mot ettermiddagssola, mens det er en frokostterrasse mot øst ved stua i 2. etasje. 

Ut fra kjøkkenet er en balkong mot øst. Takterrassen har et areal på 45 kvm, 

frokostterrassen er på 25 kvm og balkongen er på 6 kvm. Totalt utgjør dette 76 kvm 

uteoppholdsareal pr. boenhet i BF1. 

Bratt terreng gir bare tomt 1 noe reelt uteareal på bakken. Derfor legges det opp til felles 

lekeplass og grøntareal på nedsiden av boligene. Lekearealet er plassert nedenfor tomt 2, 

og utgjør et areal på 232 kvm. Nordøstlige deler av planområdet er avsatt til felles 

grøntområde, og omfatter eksisterende naturterreng. Grøntområdet utgjør et totalt areal på 

571 kvm, men har et nyttbart areal på ca 250 kvm. Begrunnes med at østlige deler av 

området består av bratt skrent ned til Hestnesveien. Øvre deler av området er noe slakere 

og bedre egnet til ulik uteaktivitet.  Adkomst til lekeareal og grøntområde er via felles 

gangareal/trapp mellom boligtomt 2 og 3. 

Hver nye boenhet i BF1 får et samlet uteoppholdsareal på ca 190 kvm. Dette består av 

ca 75 kvm privat uteareal i tilknytning til egen bolig, andel av felles lekeareal på ca 55 

kvm og andel av felles grøntareal på ca 60 kvm. 

5.2.4 Barn og unge

Det tilrettelegges for felles lekeareal/fellesareal i nærhet til de nye boligene. Området ligger 

på nedsiden av planlagte boliger, og utgjør et areal på 232 kvm. Lekeplassen har gode 

solforhold, spesielt på formiddag. Bestemmelsen stiller krav til utforming av lekearealet.
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5.2.5 Universell utforming

Det er ikke stilt særskilte krav til universell utforming i området, begrunnet med topografien 

i området og at det planlegges kun 4 nye boenheter. 

Planforslaget tar hensyn til følgende elementer:

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10

5.2.6 Trafikkforhold

Avkjørsel

Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold 

til vegnormal og krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne 

høyde for boligene. Bredde på veien er 3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert 

inn snuhank. 

Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle Hestnesvei.

Parkering

Hver bolig har en garasje/carport og en biloppstillingsplass i tilknytning til boligen. Carporten 

er utformet med god bredde slik at det er muligheter for sykkelparkering langsmed bilen. 

5.2.7 Hensynssoner

Frisikt

Frisiktsoner er inntegnet i plankartet. Felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei har frisiktsone 4 

x 32 m, mens privat avkjørsel fra Hestnesveien har frisiktsone 4 x 40 m. 

5.2.8 Rekkefølgekrav

Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til 

følgende forhold: vann- og avløp og lekeplass. 



14

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplan

Reguleringsplanforslaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. 

Uteoppholdsareal

Bestemmelsene til kommuneplanen krever min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Hver 

bolig i BF1har en stor takterrasse, samt frokostterrasse i 2. etasje og en liten balkong i 3 

etasje. Totalt utgjør dette et areal på 75 kvm pr. boenhet. Fellesareal til lek utgjør et 

samlet areal på 232 kvm og felles grøntareal utgjør ca 250 kvm. Totalt er 

uteoppholdsareal pr. boenhet; 75 kvm privat og ca 115 kvm felles areal.

Nye boliger oppfyller minstekravet til uteoppholdsareal med god margin. Utearealene har 

gode solforhold, se vedlegg 2 Soldiagram.

Parkering

Planen ivaretar parkeringsdekningskravet i kommuneplanen. Til hver bolig skal det være en 

garasje/carport samt en biloppstillingsplass. Garasje/carport har bredde som tilsier at det 

kan parkeres sykkel langs ene siden. 

Universell utforming

Forhold knyttet til universell utforming er i den grad dette er mulig ivaretatt i planforslaget, 

se pkt. 6.1.4. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442

Støy i planområdet genereres i hovedsak fra Gamle Hestnesvei og Hestnesveien. Planlagt 

bruk vil ikke medføre støy av betydning. Bestemmelsene setter krav til at nye boliger i 

planområdet skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.

Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne 

plansammenheng, begrunnes med at både Gamle Hestnesvei og Hestnesveien har liten 

trafikkmengde. Nye boliger bygges i henhold til TEK10, som stiller krav til støy i bolig og 

uteområde. Vi vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende tiltak utover 

dette. 

6.1.3 Forholdet til barn og unge T2/08
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Planforslaget tilrettelegger for et fellesareal for barn og unge. Friområde kan disponeres fritt 

av boligene i planområdet. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser innenfor 

planområdet.  

Om lag 200 meter syd for planområdet er det en opparbeidet nærlekeplass. Det er ikke 

etablert gang og sykkelsti fra planområdet og bort til lekeplassen. Gamle Hestnesvei er 

stengt for gjennomkjøring like syd for planområdet, noe som reduserer trafikkmengden på 

aktuelle strekning. Vegstandarden tilsier lavt hastighetsnivå, men gateløpet er stedvis smalt 

og uoversiktlig. Utvidelse av gateløpet på aktuelle strekning er ikke mulig. Adkomst til og 

fra offentlig lekeplass fra planområdet anses som trafikksikker, med bakgrunn i 

trafikkmengden og hastighetsnivået. 

6.1.4 Universell utforming T5/99B

Terrenget i planområdet er bratt og ulendt i dag. Utbygging i området skjer i øvre deler av 

planområdet med kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Fra bil til inngang bolig er det trinnfri 

adkomst. Grunnet topografien i området er boligene utformet i 3 etasjer, noe som ikke 

tilrettelegger for livsløpsstandard. Krav til universell utforming av boligene i henhold til TEK10 

er tilfredstilt. Grunnet det bratte terrenget er det vanskelig å tilrettelegge for universell 

utforming av fellesarealer. 

6.2 Landskapshensyn

6.2.1 Forholdet til naturmangfold

Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 

området. Planområdet grenser i øst til naturtypen Indre Lygre, men planlagte tiltak vil ikke 

berøre dette naturområdet.

Ny bebyggelse er fortetting i tilknytning til eksisterende boliger. Nye boliger terrengtilpasses, 

noe som reduserer naturinngrepene. Nye boliger vil ikke gripe inn i spesielt viktige eller 

sjeldne naturtyper iht. kartlegging i naturdatabasen eller artskartet. Det er derfor ikke gjort 

noen inngående registreringer av biologisk mangfold. I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 

vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i forhold til inngrepets karakter.

6.2.2 Landskapstilpassning

Grunnet terrengets bratte topografi i området, legges nye boliger i terrenget. Dette medfører 

at boligene får en mindre grunnflate, men blir i 3 plan hvorav to etasjer blir underetasjer. 

Husene oppleves dermed som mindre dominerende i terrenget. Terrenget er eksponert, men 
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ved å legge boligene i terrenget reduseres landskapsinngrepene og fjernvirkningen av 

husene. 

6.3 Trafikkforhold

I 2010 utarbeidet Asplan Viak en trafikksikkerhetsvurdering som vurderte de trafikale forhold

rundt mulig utbygging av eiendom 13/366. Rapporten ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt i 

planprosessen, og før alternative løsninger var kommet fram. Rapporten konkluderer med at 

det maksimalt kan etableres 5 nye boenheter i Gamle Hestnesvei, og at krysset med 

Gamle Sokndalsvei ved utbygging bør utbedres. 

Parallelt har det vært jobbet i kommunen med en avlastningsvei fra Gamle Hestnesvei, over 

”grasbakken” nordover til Teigen. Kommunen har her ekspropriert grunn, samt at det 

foreligger en godkjent reguleringsplan for veitrasèen. Langsmed denne veien er det regulert 

boligtomter som vil få adkomst fra den nye veien. Dersom Gamle Hestnesvei får ny 

adkomst over ”grasbakken”, vil dagens kryss bli stengt for kjørende.   

I dagens planprosess ble det mot Gamle Hestnesvei vurdert et alternativ hvor nye boliger 

får kjøreadkomst fra syd via Symrebakken. Det har i den sammenheng vært avholdt 

drøftingsmøte med vegkontoret i kommunen. Kommunen ønsker i utgangspunktet ikke å 

endre på dagens situasjon. Dette begrunnes med at Gamle Hestnesvei i dag er stengt for 

gjennomkjøring ved Symrebakken og ved ballsletten ca 100 meter syd for planområdet. 

Skiltene kom opp som et resultat av uønsket gjennomkjøring på Gamle Hestnesvei, uønsket 

trafikkøkning ned Symrebakken, samt ønsket reduksjon av trafikk forbi lekeplassen. Ved å 

flytte det ene skiltet nordover, vil det bli økt trafikk forbi lekeplassen, i tillegg vil 

belastningen ned Symrebakken øke med 14 boenheter. Dette er ikke en ønskelig situasjon. 

Symrebakken er i dag skolevei for barn som skal til Rundevoll skole, og det vil være 

uheldig for trafikksikkerheten i gateløpet å lede mer trafikk inn på denne veien. 

Planen viser en utbygging med 4 nye boliger, hvor trafikken ledes mot nord i Gamle 

Hestnesvei. Etter utbygging av planområdet vil Gamle Hestnesvei betjene 36 boliger. 

Veitraséen har begrensede muligheter for utbedringer, grunnet bratt terreng og bebyggelse 

tett på gateløpet. Til tross for lav standard på veien, vurderes den som trafikksikker grunnet 

lav kjørehastighet, veien er oversiktlig og er uten vesentlige sikthindre. Siden virksomheten i 

Gamle Hestnesvei 11 har flyttet, er tungtransporten borte fra gateløpet. 

Når det gjelder krysset mellom Gamle Hestnesvei og Gamle Sokndalsvei, er det her 

muligheter for mindre utbedringer. Dette kan eksempelvis gjøres i form av forbedrede 

siktlinjer ved rydding av vegetasjon og/eller skilte med parkering forbudt mellom Grasbakken 

og Gamle Hestnesvei. En utvidelse av krysset for å bedre vinkelen ut mot Gamle 

Sokndalsvei, er vanskelig på grunn av store høydeforskjeller og en 45º adkomstsituasjon. I 

tillegg beslaglegges store deler av tilgrensede eiendommer til veiformål. En tilfredsstillende 
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utbedring er kostbar og vil anses som lite hensiktsmessig dersom ny avlastningsvei over til 

Terland blir realisert, og krysset likevel blir stengt for kjørende.  

Det vurderes at en trafikkøkning som følge av utbyggingen, i liten grad vil påvirke dagens 

trafikksituasjon og trafikksikkerheten i Gamle Hestnesvei. En full utbedring av krysset Gamle 

Hestnesvei – Gamle Sokndalsvei er en løsning som økonomisk ikke er i forhold til planlagt 

utbygging av 4 nye boliger. Det virker økonomisk og praktisk lite hensiktsmessig å investere 

mye penger i en midlertidig kryssløsning, som likevel skal erstattes med en permanent og 

god avkjørelssituasjon. 

6.4 Miljø og helse

Fortetting i eksisterende boligområder fører til mindre behov for nedbygging av landbruksjord, 

og mindre bruk av energi for oppvarming av bygninger. Planforslaget forventes ikke å føre 

til noe særskilt utslipp. 

6.4.1 Enøk og energiløsninger

I henhold til byggteknisk forskrift skal nye boliger tilfredsstille minste krav til tetthet/isolering, 

samt hensyn til oppvarming. Forskriften definerer at min. 40 % av varmebehovet skal 

dekkes av annen energiforsyning enn direktegivende elektrisitet, jf TEK10 § 14-7, pkt. 3. 

Planen legger ikke til rette for felles energiforsyningsløsning, til det er antallet boenheter for 

lavt. 

6.4.2 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.)

Regulert bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 

byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10. 

6.5 ROS-analyse 

6.5.1 Fare for utglidning

Topografien i planområdet er bratt stigende terreng i vestlig retning. Det er lite/ingen fjell i 

dagen, og bakken er dekt av tynt morenemateriale. Det er p.t. ikke kjennskap til at 

grunnen i området er ustabil. Det er bygget hus både på nedsiden, oppsiden og på begge 

sider av aktuelle eiendom, samt at det står en fallerferdig hytte på slakeste parti på 

eiendommen. Det vurderes ikke å være større fare på aktuelle eiendom enn på 

omkringliggende eiendommer i området. Prosjekterte boliger legges i terrenget, slik at 

terrenginngrepet blir minst mulig. Sannsynligheten for at terrenget skal gli ut vurderes som 

lite sannsynlig men har farlige konsekvenser.   

6.5.2 Radon



18

Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at forekomsten 

ikke er spesiell høy i Egersunds området, dvs over 100 Bq/m³. Det er entydige krav til 

Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10. 

6.5.3 Trafikksikkerhet

Gamle Hestnesvei har smalt gateløp med begrensede muligheter for breddeutvidelse. Det er

p.t. ikke etablert fortau i gateløpet. Fartsgrensen er lav og gaten har skiltet forbud mot 

gjennomkjøring. De fleste grunneiendommer langs gaten har avkjørsel direkte ut i gateløpet. 

De fleste avkjørslene er lagt parallelt med gateløpet og grunnet bratt terreng er det få 

eiendommer som kan snu bil på egen grunn. Det utgjør en risiko ved rygging av biler ut i 

gateløpet. Sannsynligheten for at en ulykke vil skje vurderes som mindre sannsynlig og har 

en viss fare grunnet lavt hastighetsnivå. 

Egersund, 21.03.13

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID, GNR. 13, LANGS GAMLE 
HESTNESVEI I EIGERSUND KOMMUNE.  
 
I samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1 nr 1 kunngjøres herved varsel om oppstart av 
reguleringsarbeider for del av gnr. 13. Området er i dag regulert til vei og boliger.  
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av boliger med tilhørende anlegg på 
gnr. 13, bnr. 366, samt justeringer av atkomsten til dette området. Det er aktuelt at det foreslås 
å stenge krysset mellom Gamle Sokndalsveien og Gamle Hestnesvei for kjørende etter at det 
er etablert en ny atkomst mellom Teigen og Gamle Hestnesvei. 
 
Vedlagt oversendes et utsnitt av kart i M=1:2.500 med planområdet inntegnet.  
 
Henvendelser inkl. merknader i forbindelse med reguleringsplanen rettes til siv.ing. Magne 
Eikanger, Klipperveien 28, 4370 Egersund, innen 20. oktober 2008. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Magne Eikanger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m-eikang@online.no�


Naboinformasjon  

Hovedeiendom 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/366/0/0 

Adresse(r) HESTNESVEIEN 13, 4370 EGERSUND 
Eier(e) DRANGE THORLEIF, GAMLE HESTNESVEI 13, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
 

Naboliste  
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/512/0/0 

Adresse(r) MATRIKKEL-ADRESSE 0 
Eier(e) AAMODT ODDVAR, HESTNESVEIEN 11, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/360/0/0 

Adresse(r) HESTNESVEIEN 11, 4370 EGERSUND 
Eier(e) AAMODT ODDVAR, HESTNESVEIEN 11, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/320/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 18, 4370 EGERSUND 
Eier(e) NODLAND INGVAR, GAMLE HESTNESVEI 18, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/2199/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) HOLTA GAUTE, HESTNESVEIEN 15, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

HOLTA SUSANNE, HESTNESVEIEN 15, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/545/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 26, 4370 EGERSUND 
Eier(e) FAGERMO ASBJØRN, GAMLE HESTNESVEI 26, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/532/0/0 

Adresse(r) HESTNESVEIEN 15, 4370 EGERSUND 
Eier(e) HOLTA GAUTE, HESTNESVEIEN 15, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

HOLTA SUSANNE, HESTNESVEIEN 15, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/67/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 



 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/2412/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 33 OSLO (Aktuell eier) 

STATENS VEGVESEN REGION VEST, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER 
(Eiers kontaktinstans) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/2053/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/203/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 19, 4370 EGERSUND 
Eier(e) BENTZEN LARS ERIK, GAMLE HESTNESVEI 19, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/671/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 17, 4370 EGERSUND 
Eier(e) DRANGE ANNE MARGRETHE, GAMLE HESTNESVEI 17, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/148/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 11, 4370 EGERSUND 
GAMLE HESTNESVEI 13, 4370 EGERSUND 

Eier(e) DRANGE THORLEIF, GAMLE HESTNESVEI 13, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/367/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) ØRSLAND LUDVIG (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/368/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 16, 4370 EGERSUND 
Eier(e) SPERSTAD ROY MAGNE, GAMLE HESTNESVEI 16, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/369/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 14, 4370 EGERSUND 
Eier(e) VESHOVDE TORA TERESE, GAMLE HESTNESVEI 14, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/340/0/0 

Adresse(r) OSPEVEIEN 1, 4370 EGERSUND 
Eier(e) GJERTSEN HARALD, OSPEVEIEN 1, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 



Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/384/0/0 
Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 9, 4370 EGERSUND 

Eier(e) NODLAND KENNETH, GAMLE HESTNESVEI 9, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/370/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 12, 4370 EGERSUND 
Eier(e) LARSEN CECILIE HAGE, GAMLE HESTNESVEI 12, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 
LARSEN SVEIN PETTER, GAMLE HESTNESVEI 12, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/707/0/0 

Adresse(r) MATRIKKEL-ADRESSE 0 
Eier(e) MONG SVEIN TERLAND, GAMLE HESTNESVEI 7, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/425/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 7, 4370 EGERSUND 
Eier(e) MONG SVEIN TERLAND, GAMLE HESTNESVEI 7, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/2068/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/2479/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) LARSEN CECILIE HAGE, GAMLE HESTNESVEI 12, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 
LARSEN SVEIN PETTER, GAMLE HESTNESVEI 12, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/129/0/0 

Adresse(r) HESTNESVEIEN 1, 4370 EGERSUND 
Eier(e) VESHOVDA SISSEL MARGRETE, HESTNESVEIEN 1, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/725/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 5, 4370 EGERSUND 
Eier(e) DRANGE MAGNE, GAMLE HESTNESVEI 5, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/436/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 4, 4370 EGERSUND 
Eier(e) AASE TOR HENRY, GAMLE SOKNDALSVEIEN 43, 4370 EGERSUND 



(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/449/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 6, 4370 EGERSUND 
Eier(e) SAHINAGIC DRAGAN, GAMLE HESTNESVEI 6, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/766/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 3, 4370 EGERSUND 
Eier(e) JOHANSEN ERIK, GAMLE HESTNESVEI 3, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/461/0/0 

Adresse(r) TEIGEN 2, 4370 EGERSUND 
Eier(e) TENGS ODD, TEIGEN 2, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/80/0/0 

Adresse(r) GAMLE HESTNESVEI 2, 4370 EGERSUND 
Eier(e) MONG BENTE, GAMLE HESTNESVEI 2, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/499/0/0 

Adresse(r) TEIGEN 4, 4370 EGERSUND 
Eier(e) VOLD ARNFINN, BEKKJAFARET 7, 4362 VIGRESTAD (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/25/0/0 

Adresse(r) TEIGEN 1, 4370 EGERSUND 
Eier(e) LÆDRE JARL STEINAR, TEIGEN 1, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/618/0/0 

Adresse(r) TEIGEN 6, 4370 EGERSUND 
Eier(e) HELLEREN ERLING, TEIGEN 6, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/434/0/0 

Adresse(r) GAMLE SOKNDALSVEIEN 39, 4370 EGERSUND 
Eier(e) SAYO JOVEN, GAMLE SOKNDALSVEIEN 39, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 
SAYO MARIA TERESA, GAMLE SOKNDALSVEIEN 39, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/661/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) HOVLAND THEODORA (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/60/0/0 

Adresse(r) GAMLE SOKNDALSVEIEN 33, 4370 EGERSUND 



Eier(e) HOFSMO ANDREAS, GAMLE SOKNDALSVEIEN 33, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 
HOFSMO TOR KRISTIAN, FLØYGATEN 1, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 
STAPNES TURID HOFSMO, KLØVERVEIEN 10, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 13/778/0/0 

Adresse(r) GAMLE SOKNDALSVEIEN 36, 4370 EGERSUND 
Eier(e) Tengs Bakeri & Konditori AS, c/o B & G Hovland, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 
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KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

GNR. 13 BNR. 366 GAMLE HESTNESVEI

EIGERSUND KOMMUNE 

PlanID –

Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt 

organisasjoner 18.09.08. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. Uttalefrist 

var 20.10.08. Det er registrerte 6 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av planarbeid 

innen høringsfristens utløp:

Eigersund kommune. Råd for funksjonshemmede. Datert 24.10.08:

Innhold:

Rådet ber om at det i reguleringsplanen blir lagt opp til boliger med livsløpsstandard, og at 

gater/veger blir universelt utformet. Av/påstigning på fortauene må være maks 2 cm. 

Forslagsstillers kommentar:

Ettersom den aktuelle eiendommen er så bratt som den er, har man funnet det nødvendig 

å foreslå boliger med boligrom i 3 etasjer. Denne løsningen er ikke forenelig med universell 

utforming. 

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen. Datert 01.10.08:

Innhold:

Opplyser at reguleringsarbeidet innebærer fortetting av eksisterende byggeområde for boliger. 

Ingen særskilte motforestillinger til reguleringsplanarbeidet igangsettes. Forutsetningen er at en 

tar hensyn til premissene om barn og unge, støy, landskapsestetikk og identitet. 

Harmonisering mellom nye boliger og eksisterende boliger i bebyggelsesstruktur, volum og 

form. 

Forslagsstillers kommentar:

Planforslaget viser en åpen bebyggelsesstruktur hvor det blir grønne soner mellom boligene 

samt et større grøntområde i øst og felles lekeareal i vest. Uteoppholdsarealer for alle 

aldersgrupper er sikret, med gode lys- og solforhold. Det finnes en nærlekeplass ca 200 

meter sør for planlagte boliger i Gamle Hestnesvei. 

Vi har ikke sett behovet for en egen støyvurdering for planlagte boliger. Begrunnes med at 

Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring, og har dermed meget liten trafikk. Det er 

ca 200 meter over til fylkesvei 44 (Sokndalsveien) som er nærmeste vei med noe trafikk. 
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Planlagte boliger vil få en størrelse og fasong som er landskapstilpasset og står i forhold til 

eksisterende bebyggelse i området. 

Når det gjelder universell utforming vises det til kommentarene til uttalelsen fra Råd for 

funksjonshemmede.

Statens vegvesen Region vest. Brev av 08.10.08:

Innhold:

Viser til sin uttalelse fra 12.01.07, hvor det fremkommer at en avkjørsel fra fv. 55 

(Hestnesveien) vil ligge rett etter en høyrekurve med minimal sikt. En avkjørsel her vil 

også falle bratt ned mot fylkesvegen. Dersom dagens avkjørsel stenges og all adkomst 

legges til Gamle Hestnesvei, har de ingen merknader til planformålet. Gangadkomst til 

fylkesveien og ev område ved sjøen må sikres både med siktsoner og stengsler som 

forebygger konflikt med trafikken langs fylkesveien. Dersom eksisterende kjøreadkomst 

opprettholdes, vil vegvesenet fremme innsigelse mot planforslaget.

Forslagsstillers kommentar:

Adkomst til planlagte boliger er fra Gamle Hestnesvei. Eksisterende bolig øst i planområdet 

opprettholder eksisterende avkjørsel fra Hestnesveien. Vi legger til grunn at vegevesenet ikke

fremmer innsigelse mot dette, da Hestnesveien nå er kommunal vei.  

Eigersund kommune. Seniorrådet. Brev av 06.10.08:

Innhold:

Seniorrådet har ingen merknader til planarbeidet.

Forslagstillers kommentar:

Tas til etterretning.

Pål Gjermestad. Grunneier. Brev av 17.10.08:

Innhold:

En utbygging av aktuelle parsell vil ikke være til sjenanse for hans eiendom, og har derfor 

ingenting i mot det. Men han er betenkt over justeringen av adkomsten som er planlagt i 

denne forbindelse. En aktuell ny adkomstvei fra Teigen til Gamle Hestnesvei, vil påvirke 

mange eiendommer, inkl. hans eiendom. I følge Gjermestad er Gamle Hestnesvei belastet 

nok som den er, så han ser med bekymring på det økende antall biler som vil passere 

ved en ev. ny adkomstvei. 

Forslagstillers kommentar:

Adkomst til nye boliger vil være fra sør i Gamle Hestnesvei. Planforslaget vil ikke gi økt 

trafikkbelastning i nedre deler av Gamle Hestnesvei. 
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Jarl Steinar Lædre. Grunneier. Brev av 16.10.08:

Innhold:

Opplyser at Gamle Hestnesvei som går langs hans eiendom har svært dårlig fundament. 

Graving og tung transport vil medføre at hans steinmur vil bli utsatt for betydelige rystelser 

og vil bli svekket med fare for utsiging. Dette har han påpekt i tidligere brev til 

kommunen. Veien har ved flere anledninger fått ny asfalt i hjulsporene etter hvert som 

veilegemet har gitt etter og hjulsporene har blitt dypere. Ev. umiddelbar eller fremtidig 

skade på eksisterende steinmur, vil bli krevd utbedret i sin helhet og i murens fulle lengde. 

Veikryss mellom Gamle Hestnesvei og Teigen vil berøre hans eiendom kraftig. Dette vil 

legge begrensninger på hans eiendom og bolig, og vil gi en betydelig verdiforringelse. Han 

vil derfor kreve full innløsning/kjøp av hans bolig/eiendom. 

Forslagsstillers kommentar:

Når det gjelder ev. skader på veigrunnen, blir dette en sak mellom eier av veien og den 

som ev. forvolder skaden. Meldte plangrense er tegnet i tråd med eiendomsgrensene som 

fremkommer på kommunens eiendomskart. 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 25.10.12



________________________________________________________________ 

Fra:  Espen Hyggen 
Sendt: 11.12.2012 
Til:  Ragnhild K. Tamburstuen 
Kopi: Jone Omdal;Til registrering (arkivet) 
Emne: SV: Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei 
________________________________________________________________ 

 Hei

Viser til e-post datert 3. desember 2012. 

Gamle Hestnesvei er smal og uoversiktlig. Ut fra dagens veistandard og trafikksituasjon er kommunen er 
generelt skeptisk til en trafikkøkning på denne veien. 

Veien er i dag stengt for gjennomkjøring ved Symrebakken og ved ballsletten. Skiltene kom opp som et 
resultat av uønsket gjennomkjøring på Gamle Hestnesvei og uønsket trafikkøkning ned Symrebakken. 
Ved å flytte det ene skiltet nordover vil man øke antall boenheter som kan kjøre ned Symrebakken 
betydelig, noe som ikke er ønskelig. Symrebakken er i dag skolevei for barn som skal til Rundevoll og det 
vil være uheldig å lede mer trafikk inn på denne veien. Kommunen ønsker derfor i utgangspunktet ikke å 
endre på dagens situasjon. 

Vennlig hilsen

Espen Hyggen, rådgiver vei og trafikksikkerhet

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

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

Telefon 51 46 83 29 Mobil 926 17 214 

  _____  

Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [mailto:rkt@arkkso.no] 
Sendt: 3. desember 2012 08:37
Til: Espen Hyggen
Emne: Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei



Hei,

Hei,

Vi arbeider med en reguleringsplan for gnr. 13 bnr. 366 i Gamle Hestnesvei. Her planlegges 4 nye 
boenheter med kjøreadkomst fra Gamle Hestnesvei. Det er et ønske om at trafikken til og fra disse nye 
boligene skal ledes fra sør. (Hestnesveien - Symrebakken - Gamle Hestnesvei). Like sør for planområdet 
er det oppført et skilt som stenger vegen for gjennomkjøring. I den forbindelse er det ønskelig å gå i dialog 
med kommunen om mulighetene for å flytte dette skiltet ca 100 meter nordover (nord for planområdet) slik 
at trafikken fra planlagt bebyggelse kan ledes sørover. Dette begrunnes med at krysset mellom Gamle 
Hestnesvei og Gamle Sokndalsvei p.t. har en dårlig utforming og en utbedring er vanskelig å få 
gjennomført. Krysset mellom Symrebakken og Hestnesveien har derimot en god utforming. 

Imøteser positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

e-post: rkt@arkkso.no

mobil: 911 68 996

image003

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01

www.arkkso.no 
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Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
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jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
124/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i 
Egersund
  

Sammendrag:
Det er utarbeidet en brannsikringsplan for Hauen-området. Planen inneholder blant annet 
forslag til prioriterte brannbegrensende og forebyggende tiltak. Planen har vært ute på 
høring. Saken legges fram for planteknisk utvalg for godkjenning. 

Saksgang:
Planen behandles av Planteknisk utvalg for godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt. 

Brannbegrensende og forebyggende tiltak med økonomiske konsekvenser for Eigersund 
kommune, fremmes i ”Budsjett og økonomiplan 2013 – 2017”.

Eventuell tidligere politisk behandling:

07.02.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-024/12 Vedtak:

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2012” legges ut på offentlig ettersyn i fire uker. 

Vedtaket er enstemmig.
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Brannsikkerhet forvaltes av to lovverk. Det ene lovverket er plan- og bygningsloven og det 
andre er Lov om brannvern. Plan- og bygningsloven gjelder for nye bygg og for 
ombyggingsarbeider som er søknadspliktige. Sentrale myndigheter for plan- og 
bygningsloven er Direktoratet for byggkvalitet. Lokalt forvaltes loven av 
bygningsmyndigheten i hver kommune.
Lov om brannvern tar for seg brannsikkerhetsaspekter i eksisterende bygg. Sentral 
myndighet for denne loven er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lokalt 
ivaretas ansvaret av de kommunale brannvern.

En arbeidsgruppe bestående av regionantikvar Knut Jan Kluge, branninspektør Kenneth Vik 
og byggesakssjef Jarle Valle har i løpet av 2009 – 2012 utarbeidet forslag til 
brannsikringsplan for Hauen-området. 

Den 15.11.11 ble det gjennomført et informasjonsmøte for bygningseiere i det aktuelle 
området. På dette møtet ble det informert om innholdet i den foreløpige brannsikringsplanen 
og deltakerne fikk komme med sine foreløpige tilbakemeldinger på planforslaget. 

Forslaget til brannsikringsplan for Hauen området ble i samsvar med vedtak i planteknisk 
utvalg den 07.02.12 utlagt til offentlig ettersyn. 

Fylkesrådmannen ved Regionalutviklingsavdelingen har i skriv datert 21.03.12 opplyst:

Planen inneholder forslag til tiltak som anbefales iverksatt for å redusere sannsynligheten for 
at det oppstår brann i den tette trehusbebyggelsen i Hauen-området, samt forslag til tiltak 
som skal begrense brannspredningen når det begynner å brenne.

Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge foreslås installert / etablert i Hauen-området:

Brannbegrensende tiltak:
1. Dagens brannvaktordning (døgnvakt) opprettholdes.
2. Det installeres brannalarmanlegg i samtlige bygninger som denne planen omfatter 

(vedlegg 01).
3. Det installeres vanntåkeanlegg på loft i henhold til vedlegg 02.
4. Det installeres fasadesprinkleranlegg i henhold til vedlegg 03.
5. Innkjøp av stige / snorkelbil.

Forebyggende tiltak:
1. Det utarbeides innsatsplaner for Hauen-området. 
2. Det gjennomføres brannvernopplæring og øvelser for beboere og eiere i Hauen-

området hvert 4. år.
3. Det gjennomføres samordnet brann- og el–tilsyn hvert 4. år.
4. Det utarbeides forslag til vedtekt for søppelhåndtering i Egersund sentrum. I forslaget 

vurderes:
a. Brennbare søppeldunker erstattes med ikke brennbare dunker.
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b. Nedgravde søppeldunker. 
c. Retningslinjer for bruk av containere i Egersund sentrum.

Saksbehandlers vurderinger:
Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør 
iverksettes for å redusere risikoen for en områdebrann til et akseptabelt nivå. Denne planen 
vil være et støttedokument for detaljprosjektering og installering / montering av ulike 
brannsikringstiltak.

Arbeidsgruppen har siden 26.03.09. jobbet med å kartlegge tilsvarende prosjekter og tiltak 
som er benyttet i disse. Tiltakene som arbeidsgruppen har anbefalt er vurdert og 
dokumentert i ”Generelle bybrannsikringstiltak for Egersund sentrum”, og en avgjørende 
forutsetning for valg av disse tiltakene er at dagens brannvaktordning, døgnbemannet 
brannstasjon, opprettholdes.

Tilsvarende prosjekter i landet har tatt utgangspunkt i mindre områder (få bygninger) når 
man skal utarbeide en mer konkret plan som i dette tilfelle. Dette for å hindre at planen blir 
for stor og komplisert, samt at man kan ta med seg erfaringer videre til neste ”brannsikrings-
område”.

På arbeidsgruppens møte den 17.03.10 ble det enighet om å utarbeide en konkret brann-
sikringsplan for Hauen-området (innenfor følgende gater: Storgaten, Kirkegaten, Torget, 
Arenessmauet og til Storgaten 30). Hauen-området ble valgt på bakgrunn av områdets 
kompleksitet; med sin varierte trehusbebyggelse, mange beboere og aktivitet store deler av 
døgnet. 

Brannsikringsplanen har vært til offentlig ettersyn og de som kan bli direkte berørt av planen, 
samt alle andre interesserte, har hatt anledning til å komme med innspill til planen.

En brannsikringsplan kan danne grunnlag for søknad om støtte/midler til sikringsarbeide fra 
Riksantikvaren, Gjensidige stiftelsen og andre. 

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg vedtar ”Brannsikringsplan – Hauen-området 
2013” som framlagt.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Installering av brannalarmanlegg i alle de 17 bygningene vil trolig beløpe seg til i 
størrelsesorden kr 300.000,- inkl. mva. Dette er et tall som er anslått uten at det har vært 
gjennomført noen prosjektering av et slikt anlegg eller at anlegget har vært på anbud. 
Anslaget er basert på 1 detektor per etasje per bygning. Det vil også koste noen tusen kroner 
per år å ha anlegget knyttet opp mot 110-sentralen, samt til årlig service på anlegget.

Installering av vanntåkeanlegg på to loft må forventes å koste i størrelsesorden kr 80.000,-
inkl. mva. Heller ikke her er det gjennomført prosjektering eller anbudsrunde.
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De fasadesprinkleranleggene som er foreslått, til sammen ca 100 m fasadelengde, vil 
anslagsvis koste kr 200.000,- inkl. mva. Heller ikke her er det gjennomført prosjektering eller 
anbudsrunde.

Innkjøp av stigebil / snorkel vil beløpe seg til i størrelsesorden kr 7.000.000,- inkl. mva. I 
tillegg kommer det meget store årlige driftskostnader.

Nedgravde tanker for søppel vil anslagsvis koste kr 400.000,- for tre dunker à 5 m3 som 
graves ned ved siden av hverandre. Med gunstig plassering, burde det være nok med ett 
slikt anlegg for Hauen-området.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” sendes tilbake til administrasjonen som pålegges 
å gjøre følgende endringer før planen legges fram for ny behandling:
1.
2. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
263365 HAUEN OMRÅDET 2013.doc
263366 vedlegg.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 25.02.2009 Riksantikvaren
Tilbud om midler til kommuner med verneverdig 
tett trehusbebyggelse

6 I 26.02.2009
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 

Ang. tilbud om midler til kommuner med 
verneverdig tett trehusbebyggelse
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bereskap

5 U 06.03.2009 Riksantikvaren
Søknad om midler i forbindelse med brannsikring 
av verneverdig tett trehusbebyggelse i Egersund

9 U 26.03.2009
terje.austerheim@dsb.n
o,

Vedr. brannvesenets rolle i utarbeidelse av 
brannsikringsplan

7 I 31.03.2009 Riksantikvaren
Statsbudsjettet 2009. Kap. 1429 post 73. Tilsagn 
om midler til brannsikring av kulturminner i 
Rogaland

10 I 21.04.2009
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
bereskap

Forespørsel om DSB sitt syn på brannvesenets 
rolle i utarbeidelse av brannsikringsplan

11 I 27.04.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Brannsikring av kulturminner 2009 - Melding om 
tilsagn

12 U 19.06.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Aksept av vilkår for tilskudd og 
rapporteringsskjema, kap. 1429, post 73, 
Tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse og kirker

14 U 30.10.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Anmodning om utbetaling av tilskudd. 
Utarbeidelse av brannsikringsplan av tett 
trehusbebyggelse

16 U 11.11.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Søknad om overføring av resterende 
Tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse og kirker fra 2009 til 2010.

18 I 16.11.2009
Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. søknad om overføring av resterende 
tiltaksmidler til brannsikring av tett 
trehusbebyggelse

17 I 16.11.2009
Rogaland 
Fylkeskommune

Brannsikring av kulturminner 2009 - melding om 
utbetaling

21 U 21.06.2010
Rogaland 
Fylkeskommune

Utarbeidelse av brannsikringsplan for Egersund 
sentrum. Statusrapport.

22 U 31.12.2010
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Søknad om overføring av midler - Bybrannsikring 
i Egersund

23 I 05.01.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Brannsikringsmidler 2009 - overføring av 
tiltaksmidler

24 U 01.06.2011
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Søknad om overføring av midler - Bybrannsikring 
i Egersund

25 I 05.07.2011
Rogaland 
Fylkeskommune

Eigersund kommune - brannsikring kulturminner -
melding om utbetaling

26 U 27.09.2011 fa Bybrannsikring i Egersund

27 U 24.10.2011

Stokkeland Ann Kristin; 
Egil Arne Egebakken; 
Kåre Myklebust; 
Jan Ove Mæhle; 
Bjørg Gladis og John 
Andreas Mæhle; 
Garpestad Invest AS; 
Julie Amaliksen; 
Ove Christian Bowitz; 
Rasmussen 
Eiendomsselskap AS; 
Nils Otto Bergslien; 
Bjørg Marie Svanes; 
Geir Vigrestad; 

Bybrannsikring i Egersund sentrum. Invitasjon til 
møte.
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John Vigrestad; 
Einar Tønnessen; 
Lode Eiendom AS; 
Næringsdrivende i 
Hauen-området; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

29 U 23.02.2012

Ann Kristin Stokkeland; 
Bjørg Marie Svanes; 
Bjørg og John A. 
Mæhle; 
Christian Bowitz; 
Egil Anre Egebakken; 
Garpestad Invest AS; 
Helge Sunde 
Rasmussen; 
Jan Ove Mæhle; 
John Vigrestad; 
Julie Amaliksen; 
Kåre Myklebust; 
Lillian Lode; 
Nils Otto Bergslien; 
Ove Christian Bowitz; 
Rasmussen 
Eiendomsselskap AS; 
Einar Tønnessen; 
Geir Vigrestad; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Oversendelse av vedtak - Bybrannsikring i 
Egersund

30 U 07.03.2012
Roger Tengsareid; 
Knut Jan Kluge

Oversendelse av vedtak - Bybrannsikring i 
Egersund

31 I 21.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Svar - bybrannsikring i Egersund - høring

Parter i saken:
            

Ann Kristin Stokkeland Damsgårdsgaten 5 4370 EGERSUND
Bjørg Marie Svanes Postboks 306 4370 EGERSUND
Bjørg og John A. 
Mæhle

Postboks 183 4370 EGERSUND

Christian Bowitz Kirkegaten 6 4370 EGERSUND
Egil Anre Egebakken Dalveien 40 1391 VOLLEN
Einar Tønnesen Næsgårdsgaten 1 4370 EGERSUND
Einar Tønnessen Nedre Sandbakkveien 

23
4370 EGERSUND

Garpestad Invest AS Kråkefjellveien 17 4370 EGERSUND
Geir Vigrestad Fjellstedveien 16 4370 EGERSUND
Geir Vigrestad Storgaten 26 4370 EGERSUND
Helge Sunde 
Rasmussen

Kirkegaten 2-4 4370 EGERSUND



7

Jan Ove Mæhle Storgaten 20/22 4370 EGERSUND
Jan Ove Mæhle Humlestadgaten 25 4370 EGERSUND
John Vigrestad Raunveien 7 4370 EGERSUND
Julie Amaliksen Kirkegaten 28 4370 EGERSUND
Kåre Myklebust Stie 1 4370 EGERSUND
Lillian Lode Storgaten 30 4370 EGERSUND
Lode Eiendom AS Storgaten 30 4370 EGERSUND
Nils Otto Bergslien Ytstebrødveien 358 4370 EGERSUND
Næringsdrivende i 
Hauen-området
Ove Christian Bowitz Mosterveien 9 4370 EGERSUND
Rasmussen 
Eiendomsselskap AS

Hellelandsgaten 1 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Postboks 130 4001 STAVANGER
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Brannsikringsplan – Hauen-området

2013

Vedtatt av planteknisk utvalg i Eigersund kommune den xx.xx.13



- 2 -

Forord
Brannsikringsplanen for Hauen-området inneholder konkrete brannsikringstiltak som bør 
iverksettes for å redusere risikoen for en områdebrann til et akseptabelt nivå. Denne planen 
vil være et støttedokument for detaljprosjektering og installering / montering av ulike 
brannsikringstiltak.

Arbeidsgruppen har siden 26.03.09. jobbet med å kartlegge tilsvarende prosjekter og tiltak 
som er benyttet i disse. Tiltakene som arbeidsgruppen har anbefalt er vurdert og 
dokumentert i ”Generelle bybrannsikringstiltak for Egersund sentrum”, og en avgjørende
forutsetning for valg av disse tiltakene er at dagens brannvaktordning, døgnbemannet 
brannstasjon, opprettholdes.

Tilsvarende prosjekter i landet har tatt utgangspunkt i mindre områder (få bygninger) når 
man skal utarbeide en mer konkret plan som i dette tilfelle. Dette for å hindre at planen blir 
for stor og komplisert, samt at man kan ta med seg erfaringer videre til neste ”brannsikrings-
område”.

På arbeidsgruppens møte den 17.03.10 ble det enighet om å utarbeide en konkret brann-
sikringsplan for Hauen-området (innenfor følgende gater: Storgaten, Kirkegaten, Torget, 
Arenessmauet og til Storgaten 30). Hauen-området ble valgt på bakgrunn av områdets 
kompleksitet; med sin varierte trehusbebyggelse, mange beboere og aktivitet store deler av 
døgnet. 

Det ble også vurdert en deling av området, dersom prosjektet skulle vise seg å bli for stort, 
økonomisk sett. En naturlig deling av området vil da være gjennom Nesgårdsgaten.

I april 2009 ble det gjennomført en ROS – analyse hvor ”brann i tett trehusbebyggelse i 
Egersund sentrum” (Hauen-kvartalet) var en av hendelsene som det ble utarbeidet 
scenarioer for. Den analysen beskriver mulige brannverntiltak der foreslått beredskap, 
dagkasernert vakt, ikke kan løse oppgaven. 

15.11.11 ble det gjennomført et informasjonsmøte for bygningseiere i det aktuelle området. 
På dette møtet ble det informert om innholdet i den foreløpige brannsikringsplanen og 
deltakerne fikk komme med sine foreløpige tilbakemeldinger på planforslaget. 

Jarle Valle
Byggesakssjef
Eigersund kommune
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Innholdsliste

Brannsikringsplan – Hauen-området.........................................................................................- 1 -
Forord ......................................................................................................................................- 2 -
Generelt om Hauen-området..................................................................................................- 4 -
Forebyggende tiltak ................................................................................................................- 6 -

Brannvernopplæring og øvelser for eiere og beboere. .....................................................- 6 -
Sikring av elektriske anlegg...............................................................................................- 6 -
Sikring mot påtenning........................................................................................................- 6 -
Regulering av bruk av fyrverkeri.......................................................................................- 8 -
Fakler, åpen ild og grilling.................................................................................................- 8 -
Slukkevannskapasitet .........................................................................................................- 8 -
Brannforebyggende tilsyn..................................................................................................- 9 -
Parkering .............................................................................................................................- 9 -
Atkomst for brannvesenet................................................................................................- 10 -

Brannbegrensende tiltak.......................................................................................................- 11 -
Deteksjon og alarmering ..................................................................................................- 11 -
Vanntåkeanlegg på loft.....................................................................................................- 12 -
Fasadesprinkling...............................................................................................................- 14 -
Passiv brannsikring...........................................................................................................- 15 -
Brannvesenets innsats ......................................................................................................- 16 -

Konklusjon............................................................................................................................- 17 -
Installering, drift og vedlikehold av brannsikringsplanen..................................................- 18 -



- 4 -

Egersund by er en av de bedre bevarte trehusbyer i Norge.
Vår målsetting er at byen fortsatt skal være det!

Generelt om Hauen-området
Hauen-området er på en måte Egersunds "middelalderby". Selv om bygningene her opp 
gjennom tidene sikkert har gjennomgått stadige endringer er tuftene de samme som da 
området ble utbygd, sannsynligvis i tiden 1750 – 1800. Hauen har grodd opp av seg selv, 
utviklet seg ut fra behov og bruk, ikke etter noen byplan. Her var boliger, uthus, verksteder, 
løer og fjøs i skjønn forening. Området var sterkt truet av riving på slutten av 1970-tallet, men 
takket være dårlig økonomi ble ikke planene om riving gjennomført.

I dag fremstår Hauen-området i rehabilitert form med forretninger, serveringssteder, 
leiligheter m.m. Området har et høyt aktivitetsnivå store deler av døgnet og mange beboere.

Området som denne brannsikringsplanen blir gjeldene for, teller 17 bygninger. Bebyggelsen 
har en variert tett trehusbebyggelse med et samlet bruksareal på 2.742 m².

I området finnes det allerede noen brannsikringstiltak som man kan dra nytte av i gjennom-
føringen av denne brannsikringsplanen. Det finnes noen fasader av mur, det er rikelig og god 
tilgang til slokkevann, Storgaten 20 er registrert som særskilt brannobjekt, og i resterende 
bygninger i området blir det gjennomført tilsyn hvert 4. år (lokal forskrift).
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Mellom Arenessmauet og Storgaten finnes det små 
smug / bakgater hvor avstanden mellom bygningene er 
svært liten. En brann i dette området vil kunne bli en 
meget vanskelig oppgave for brann-vesenet, da 
tilgangen / tilgjengeligheten rundt bygningene er svært 
begrenset.

Noen av bygningene i området har mer enn to etasjer. I 
disse bygningene vil spredningsfaren være spesielt stor 
ved en eventuell brann. Erfaring viser at dersom 
brannvesenet ikke blir varslet tidsnok, og brannen får 
spre seg til loft eller over 2. etasje før brannvesenet får 
iverksatt slokkeinnsats, vil brannen bli svært vanskelig å 
slukke pga. manglende ressurser til å håndtere en brann 
på en effektiv og sikker måte i høyden.

               Bilde 1 Fra storgaten 30 til Kirkegaten
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Forebyggende tiltak
Forebyggende tiltak er rettet mot å forhindre at brann oppstår, samt forhindre at branntilløp 
får utvikle seg til en større brann. I forhold til en eventuell bybrann vil det være mer lønnsomt 
å redusere mulige trusler enn å sikre det som er spesielt verdifullt. Ulempen med slike tiltak 
er at det kan være tungt å opprettholde tilstrekkelig kontinuitet og pålitelighet av tiltakene 
over tid. Forebyggende tiltak må derfor suppleres med aktive brannbegrensende tiltak.

Brannvernopplæring og øvelser for eiere og beboere.

Det er viktig at eiere og beboere er aktivt med på brannøvelser, både for at de skal opptre på 
en slik måte at sannsynligheten for at brann oppstår reduseres, og at de skal være forberedt 
i en brannsituasjon – og dermed handle riktig, samtidig som brannvernarbeidet skal bli mer 
synlig. At beboerne er forberedt og kan håndtere et brannslokningsapparat eller en 
brannslange, kan være avgjørende for at en brann skal bli slokket i en tidlig fase. For å gjøre 
beboere og eiere kjent med de vanligste brannårsakene og hvordan en kan forhindre at 
branner oppstår, er det svært viktig å gjennomføre teoretisk og praktisk brannvernopplæring. 
Med brannvernopplæring menes i dette tilfellet grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer ved å bo i tette 
trehusmiljø (hvordan utvikler en brann seg og hvilke gasser utvikles).

- Passive og aktive brannsikringstiltak som allerede inngår og som skal innføres i 
bebyggelsen.

- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak 
i bebyggelsen.

- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter.
- Grunnopplæring i bruk av slokkemidler, evakuering av personer, varsling og 

strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning.
- Bybrannsikringsplanen.

Brannvernopplæring og øvelser bør gjennomføres i regi av brannvesenet i samarbeid med 
lokale velforeninger (sentrumsforeningen) og eventuelt andre aktuelle etater.

Sikring av elektriske anlegg

Ser vi på statistikk over brannårsaker, er feil bruk av elektrisk utstyr / apparater og feil på 
elektriske anlegg, årsak til hele 40 % av bygningsbrannene i Norge. For nye elektriske 
anlegg foreligger det krav om jordfeilbryter / jordfeilvarsler, overspenningsvern og automat-
sikringer. Kravet kan også gjøres gjeldene for eksisterende bygninger. 

Et rimeligere og praktisk mulig tiltak vil være å gjennomføre tilsyn med elektrisk anlegg i alle 
bygninger i Hauen-området hvert fjerde år i samarbeid med branntilsynet. El-tilsynet vil på 
denne måten fange opp eventuelle feil og mangler ved elektriske anlegg samt feil bruk av 
disse og elektrisk utstyr.

Brann- og el-tilsynet i Eigersund har hatt godt samarbeid gjennom bl.a. ”Åpen brannstasjon”,
”Aksjon boligbrann” og diverse opplæringer de siste årene. I 2009 har brannvesenets tilsyns-
myndighet og el–tilsynet vært i dialog angående muligheten for et samordnet tilsyn i den tette 
trehusbebyggelsen.  

Sikring mot påtenning

De fleste påtente branner forekommer der det er lett tilgang til brennbart materiale på stedet. 
Gjennomtenkt materialbruk, utforming og plassering av søppeldunker og containere er viktig. 
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Dette gjelder også sikker lagring av brennbart materiale. Brennbare søppelbøtter / dunker 
bør unngås, se bilde 3 og 4.

Bl.a. Brannvesenet Sør-Rogaland har hatt svært mange utrykninger til branner i 
søppeldunker / avfallsbeholdere de siste årene.

I gamle Stavanger har man utarbeidet en vedtekt ”brannsikre avfallsbeholdere” som ble gjort 
gjeldene fra og med 31. mars 2007. Vedtekten har resultert i at man har gått til innkjøp av 
nedgravde søppeldunker som et tiltak for å unngå / redusere faren for påsatt brann. 

Risør har retningslinjer for bruk av container i sentrum. Containere må fjernes før kvelden /
natten. Det er ikke tillatt at containere står over natten.

Bilde 2. Brennbar søppeldunk opp mot fasaden.
Foto: K.Vik

      
Bilde 3 og 4. Valg av type søppeldunk og plassering er avgjørende for brannutviklingen.



- 8 -

Tiltak som reduserer sannsynligheten for påsatt brann i Hauen-området:
- Utarbeide tilsvarende vedtekt som i Stavanger.
- Investere i låsbare og ikkebrennbare søppeldunker.
- Investere i nedgravde søppeldunker.
- Informasjon til og bevisstgjøring av beboere og eiere.

Regulering av bruk av fyrverkeri

I Egersund sentrum er det totalforbud mot avbrenning av fyrverkeri. Se generell plan.

Fakler, åpen ild og grilling

Fakler, åpen ild og grilling inngår i ulike typer arrangementer, men som dessverre også 
utgjør 10 % på statistikken over brannårsaker i bygninger. Folks bevissthet omkring 
brannfaren i Egersunds tette trehusbebyggelse må økes, slik at det aldri blir brukt åpen ild 
uten tilstrekkelig overvåkning, samt at fakler og griller er fullstendig slokket før de forlates. 
Åpen ild må håndteres med forsiktighet. Som tiltak bør denne bevisstgjøringen og 
informasjonen inngå som et ledd i den nødvendige brannvernopplæringen for eiere og 
beboere i Hauen-området.

Slukkevannskapasitet

Vannledningsnettet i hele Egersund sentrum er skiftet ut i nyere tid, utenom mellom fylkesvei 
44 ved Rådhuset og Egersund kirke, og har en kapasitet på minimum 50 l/sek. Selv om 
kapasiteten mest sannsynlig er tilfredsstillende, så anbefales det å kjøre en simulering, slik at 
maksimal vannkapasitet i sentrum blir dokumentert. Se generell plan.
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Brannforebyggende tilsyn

Lokal forskrift ble vedtatt av kommunestyret og trådte i kraft 01.01.03. Brannvesenet har 
siden den gang ført tilsyn i hele den definerte bebyggelsen.

Erfaringer fra tilsynene viser at:
- det er manglende / mangelfulle brannbegrensende skiller mellom bygningene. 
- det er manglende brannskille  / branncelleinndeling mellom ulike bruksenheter i 

samme bygning, 

Tilsynene har også vist seg å være en ”vekker” for beboere og eiere i sentrum, da mange av 
eierne kort tid før tilsynene gikk til innkjøp av røykvarslere, skiftet batteri i røykvarslere eller 
kontrollerte slokkeutstyret. 

Parkering

Det er gågater rundt Hauen-området, med tillatelse til av- og pålessing. Atkomsten for 
brannvesenet hindres dermed sjelden av parkerte biler.
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Atkomst for brannvesenet
Byggeteknisk forskrift § 11-17, Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper:

Byggverk skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med nødvendig 
utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats.
Byggverk skal tilrettelegges slik at en brann lett kan lokaliseres og bekjempes.

§ 5 – 5 i Forebyggendeforskriften; Atkomst for brannvesenet:
Kommunen skal, så langt det er mulig, sørge for at brannvesenet i brannsituasjoner har 
atkomst til bygninger, samt oppstillingsmuligheter m.m. for materiellet. …

I § 2 – 1 i Forebyggendeforskriften er det en oppgraderingsplikt i forhold til bestående 
brannobjekter. 

Dagens regelverk stiller krav til atkomst for brannvesenet til, og i byggverket, samt en 
oppgraderingsplikt i forhold til bestående brannobjekter. En oppgradering av bestående 
bebyggelse på dette området kan komme i strid med bevaringshensyn. Det vil også være 
langt utenfor en økonomisk forsvarlig ramme.

Vanlig praksis for retting av branntekniske avvik vil da være å finne løsninger som kan 
kompensere for ovennevnte avvik gjennom en såkalt ”analyseløsning”. En del av de 
brannbegrensende tiltakene som er beskrevet nedenfor er tiltak som skal kompensere for 
den store brannsmittefaren. Disse tiltakene forutsetter at brannvesenet blir tidlig varslet og 
kommer raskt frem til skadestedet for å aktivisere disse. 

Følgende tiltak kan derfor være aktuelle for å kompensere for atkomsten til brannvesenet i 
deler av Hauen-området:

- Brannvesenets beredskapsavdeling må utarbeide beredskapsplaner / innsatsplaner /
objektplaner for den tette trehusbebyggelsen, hvor blant annet kjøreruter er 
beskrevet.

- Innkjøp av stigebil eller snorkel for å bedre atkomsten til og i bebyggelsen. Dette vil 
bidra til økt sikkerhet for brannmannskapene, mer effektiv slokking i høyden og ikke 
minst atkomsten til bakgårder, kalde uisolerte og lite tilgjengelige loftsrom.

     
Bilde 5 Atkomst til trange bakgater og smug,              Bilde 6 Atkomst til trange bakgater og
uten høydeberedskap smug, med høydeberedskap.
Foto: Rogalands avis.               Foto: Rogalands avis.
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Brannbegrensende tiltak
Brannbegrensende tiltak skal forhindre at en brann sprer seg videre i bebyggelsen.

Deteksjon og alarmering

Det er svært viktig at en brann i tett verneverdig trehusbebyggelse detekteres tidlig, samt at 
brannvesenet alarmeres så raskt som mulig. 

Dagens krav til deteksjon:
I Hauen-området finnes både boliger, kontorer, serveringssteder og forretninger. Dagens 
regelverk stiller krav til deteksjon ut i fra bygningens risikoklasse (bruk).  

Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 4 (bolig), må ha røykvarslere som plasseres 
slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er 
lukket. Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 (salgslokale, forsamlings-
lokale, overnattingssted) er det krav om brannalarmanlegg med noen unntak ref. VTEK
§ 11-12.

Lokal erfaring.
Brannvesenet i Eigersund hadde i 2009, 3 utrykninger til branner i sentrum. To av disse 
brannene startet på dagtid da det var folk i gaten eller at det var våkne folk i boenheten da 
brannen startet og som fikk varslet brannvesenet tidsnok, slik at brannene var håndterbare. 
Den siste brannen startet på kvelds- /nattestid, hvor en nabo kom hjem og hørte røykvarslere 
pipe i nabobygget og fikk varslet brannvesenet. Hvorfor gikk det forholdsvis bra i disse tre 
tilfellene? Brannene startet heldigvis på et tidspunkt da folk var i nærheten og fikk varslet i en 
tidlig fase av brannen.

Brannalarmanlegg virker.
22.02.10 oppstod det brann i Loshavns verneverdige tette trehusbebyggelse i Farsund 
kommune, men takket være det nyinstallerte brannalarmanlegget som dekker bebyggelsen, 
kom brannvesenet raskt på plass og fikk reddet ut en person samt hindret at brannen fikk 
utvikle seg til en storbrann. Dette underbygger behovet for rask og pålitelig detektering og 
alarmering til 110-sentralen ytterligere. 

Konklusjoner andre steder.
Både i Mandal, Kristiansand (Posebyen) og Sogndalstrand har de kommet frem til at den 
viktigste forutsetningen for at brannvesenet skal klare å håndtere en brann i tett trehus-
bebyggelse er at det installerer brannalarmanlegg i hver boenhet med direkte varsling til 110-
sentralen.

Også i rapporten ”Brann- og ulykkesscenarier i Eigersund kommune”, utarbeidet av 
Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 av april 2009, scenario ”Brann i tett trehusbebyggelse i 
Egersund sentrum (Hauen-kvartalet)” er det konkludert med at det bør installeres
brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i samtlige bygninger i den mest 
utsatte delen av Egersund sentrum.

For å bedre brannsikkerheten og redusere risikoen for brannsmitte til nabobygg i Hauen-
området foreslås det å installere brannalarmanlegg med direktevarsling til 110-sentralen i 
samtlige bygninger.
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Vanntåkeanlegg på loft

Vannets rolle i en brannsituasjon er som kjent å ”frarøve” brannen mest mulig energi på en 
effektiv måte. Vanntåkeanlegget utnytter disse egenskapene optimalt. De små dråpene i 
vanntåke gir stor kontaktflate mellom vannet og de varme branngassene og fører til en 
meget stor kjøleeffekt. Vanntåke er mest effektiv mot branner som er store i forhold til rom-
volumet, hvor vannet raskt fordamper og går over til vanndamp. Vanntåke kjøler branngasser 
i rommet effektivt og vil relativt raskt senke temperaturen i rommet og slik hindre / forsinke
brannspredning til nabobygg. Man kan effektivt hindre overtenning på loftet dersom man 
tilfører vanntåke tidlig i branntilløpet. 

Brannspreding mellom sammenhengende bygninger skjer vanligvis som følge av flamme-
spredning i randsoner, ofte ved loft, takfot og takkonstruksjoner. 

Konklusjoner andre steder.
Både Mandal og Kristiansand har kommet frem til at der hvor atkomsten / tilgjengeligheten 
for brannmannskapene til kalde uisolerte loft er dårlig / vanskelig og brannspredningsfaren er 
stor, skal det monteres vanntåkeanlegg med tilkoblingsmulighet for brannvesenets innsats-
personell. 

Lokal erfaring viser behov for vanntåkeanlegg og evt. høydeberedskap.
Det vises her til brannen i en av boligbrakkene på Aker Egersund i 2009. Dette var en to-
etasjers bygning med kaldt uisolert loft. Brannen som startet i en skjøt i hovedstrøms-
ledningen på undersiden av sikringsskapet i 1. etasje spredde seg raskt og opp til det kalde 
uisolerte loftet. På grunn av svært stor varmeutvikling og pga. sikkerheten til brannvesenets 
røykdykkere, måtte røykdykkerne trekke seg ut av bygningen og starte slokking utenfra. Slikt 
slokningsarbeid er ikke så effektivt som innvendig slokking, i hvert fall ikke uten motorisert
høydeberedskap. Brannvesenet rekvirerte lifter fra Aker sitt industriområde, men pga. lav 
hastighet og glatt føre tok det lang tid før disse var på plass. I mellomtiden var hovedfokuset 
å begrense og hindre brannspredning til nabobygg. Først da liftene var på plass fikk 
brannvesenet sammen med Aker sitt industrivern dempet og slokket brannen på en 
tilfredsstillende måte. Dersom det i dette tilfelle hadde vært installert vanntåkeanlegg på 
loftet, med tilkoblingsmulighet for brannvesenet, ville brannen mest sannsynlig vært 
begrenset betraktelig. Når en brann bryter ut igjennom tak, på så store arealer og høye 
bygninger, har brannvesenet store utfordringer, særlig dersom man ikke har tilgang til 
høydeberedskap. Utvendig slokningsarbeid fra bakken på så store branner, er svært lite 
effektivt og det tar lang tid å slukke brannene. Dersom en slik brann hadde brutt ut i Hauen-
området er risikoen stor for at nabobygg hadde blitt antent da avstanden er liten og 
tilgjengeligheten rundt selve bygningene er vanskelige og arealet på dette området er langt 
større enn hva tilfelle var i brannen på Aker.

I Hauen-området vurderes det som nødvendig å montere vanntåkeanlegg på loft i bygninger 
som er over 2 etasjer hvor loftene er uisolerte eller lite tilgjengelig, samt hvor sprednings-
faren både til loftet og til nabobygningene er stor. Hvor påkoblingstuss til brannvesenet skal 
plasseres, må avklares i samarbeid med brannvesenets beredskapsavdeling og 
regionantikvaren.

I følgende bygninger i Hauen-området forslås det at det monteres vanntåkeanlegg på loft:

- Storgaten 30
o I Storgaten 30 er loftet isolert. På loftet er det vindu mot Storgaten 28 som 

ligger vegg i vegg, dette vil medføre stor brannsmittefare til nabobygg ved en 
brann. Bygningen er en 3-etasjers bygning med hovedkonstruksjon av tre. Det 
er åpen forbindelse fra kjeller til loft, noe som medfører stor brannsprednings-
fare til loft uansett hvor brannen måtte starte i bygningen. Tilgjengeligheten til 
loftet er via trappen som går gjennom hele bygningen. Trappen er laget av tre. 
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I en brannsituasjon vil tilgjengeligheten til loftet være svært vanskelig for 
slokkemannskapene.  

- Kirkegaten 2 og 4 (en bygning)
o I Kirkegaten 2 og 4, som er én bygning, er loftet isolert samt kledd med gips-

plater. I taket over trappen er det et stort vindu, dette kan medføre stor brann-
smittefare (flyvebrann) til omkringliggende bygninger ved en brann. Bygningen 
er en 3-etasjers bygning med hovedkonstruksjon av tre (Kirkegaten 4) og 
betong (Kirkegaten 2). Det er åpen forbindelse fra kjeller til loft, noe som 
medfører stor brannspredningsfare til loft uansett hvor brannen måtte starte i 
bygningen. Tilgjengeligheten til loftet er via trappen som går gjennom hele 
bygningen. Trappen er laget av tre. I en brannsituasjon vil tilgjengeligheten til 
loftet være svært vanskelig for slokkemannskapene. Bruken av bygningen, 
bokhandel, har også betydning for hvor intens brannen måtte kunne bli. Selv 
om bygningens innvendige overflater er av ikke brennbart materiale (gips), og 
derfor ikke vil bidra som ”næring” til brannen i en tidlig fase, vil derimot den 
høye spesifikke brannenergien (brennbart materiale eks. bøker) ha betydning 
for brannforløpet. 

Dagens regelverk stiller ikke krav til slokkeanlegg i disse to bygningene på grunn av 
størrelsen / bruken, men problemstillingen med åpen forbindelse over flere plan er kjent. 
Vi viser her til VTEK § 11-8:
For at rømning og slokking av brann skal kunne skje på en rask og effektiv måte må 
brannceller vanligvis ikke ha åpen forbindelse over flere plan.
Det må installeres automatisk slokkeanlegg når samlet bruttoareal for de plan som har åpen 
forbindelse er over 800 m2, jf. også § 11-12 første ledd.

På grunn av at det ikke er et direkte krav til slokkeanlegg i disse to ovennevnte bygningene, 
men er et foreslått tiltak da bygningen utgjør en stor fare for brannspredning videre til nabo-
bygningene og fordi brannvesenet ikke har ressurser / materiell til å håndtere en brann på en 
rask, effektiv og sikker måte i høyden, er dette tiltaket samfunnets ansvar og samfunnet må 
derfor ta kostnadene i forhold til prosjektering, installering, drift og vedlikehold.

Bilde 7 Vanntåkeanlegg på loft i Mandal, Tranggata.
Foto: K.Vik
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Fasadesprinkling
Erfaringsmessig vet vi at avstand mellom en bygning som brenner og nabobygningen er 
avgjørende for i hvilken grad nabobygningen vil være truet av brannen. Faren for spredning 
av brann fra en bygning til en annen er normalt til stede når avstanden er mindre enn 8
meter. Brannspredning mellom bygningene kan forebygges ved å etablere tilstrekkelig 
avstand mellom bygningene, slik at varmestråling og nedfall av brennende bygningsdeler 
ikke antenner nabobygningen, eller benytte skillekonstruksjoner med tilstrekkelig brann-
motstand, tetthet, bæreevne og stabilitet. 

Hensikten med fasadesprinkling er å hindre brannsmitte fra en bygning som brenner til en 
annen. Fasadesprinkling skal kompensere for brennbare fasader som i tillegg ligger altfor 
nær hverandre. Slike anlegg er ikke spesielt kostbare, og fulldekning at et trehusmiljø vil bli 
synlig på bygningen. Dersom flere fasadesprinkleranlegg er utløst samtidig, kan dette 
overbelaste hovedvannledningsnettet, og begrense brannvesenets tilgang på slokkevann. En 
analyse / simulering av vannforsyningen er derfor nødvendig del av beslutningsgrunnlaget 
dersom man vurderer å installere fasadesprinkleranlegg i den tette trehusbebyggelsen (se 
generell plan - slukkevannkapasitet).

I nesten hele Hauen-området er avstanden mellom bygningene mindre enn 8 meter. Det vil 
si at for å nærme seg kravene i dagens regelverk må mange fasader utstyres med fasade-
sprinkleranlegg. 

Ved installering av brannalarmanlegg med direktevarsling til 110 – sentralen, samt opprett-
holde dagens brannvaktordning, vil sannsynligheten for at brannen har spredt seg ut av 
bygningen før brannvesenet er i innsats, være liten. 

Kompenserende tiltak
Brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen, døgnbemannet brannstasjon 
(dagens ordning) er tiltak som kompenserer for manglende avstand / manglende 
brannmotstand mellom bygningene.

Dagens regelverk er minimumsløsninger. Selv om ovennevnte tiltak kan kompensere for 
disse manglene bør det allikevel monteres fasadesprinkling der avstanden er liten og 
brannsmittefaren er stor.

Fasadesprinkling er derfor foreslått der det er liten / vanskelig tilgjengelighet for brann-
mannskapene. Som for eksempel: 
- Vindu høyt oppe på fasaden hvor avstanden til nabobygg er svært liten.
- Trange smug hvor tilkomsten er vanskelig for å håndtere en brann fra utsiden.
Se vedlegg 03.

Hvor påkoblingstuss til brannvesenet skal være plassert, må avklares i samarbeid med 
brannvesenets beredskapsavdeling og regionantikvaren.
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Bilde 8. Storgaten 18 er utstyrt med fasadesprinkling. Et bra 
tiltak for å hindre antennelse fra nabobygg. Storgaten 18 er ikke med i denne brannsikringsplanen, 
men grenser opp mot Hauen-området. Foto: K.Vik

Passiv brannsikring
Passiv brannsikring er innebygde tiltak som ikke krever aktivering i tilfelle brann. Tiltakene 
skal ivareta tilfredsstillende brannsikkerhet med hensyn til følgende områder:
- Konstruksjonenes bæreevne og stabilitet
- Antennelse, brannutvikling og spredning av brann og røyk
- Brannspredning mellom byggverk

Passiv brannsikringstiltak kan ha ulike formål, som å:
- hindre gjennombrenning av skiller (tak, gulv og vegger)
- hindre spredning av branngasser som kan antennes utenfor rommet der det brenner
- hindre antennelse på grunn av stråling fra en brann
- hindre brannspredning på grunn av glødende eller brennende biter som fraktes i 

luften (flyvebrann).

Passiv brannsikring medfører ofte store bygningsmessige inngrep, og det er derfor viktig å 
vurdere slike tiltak i forhold til bevaringshensyn. Eksisterende seksjoneringsvegger / brann-
vegger bør vurderes nærmere og eventuelt oppgraderes til dagens krav. 

I Hauen-området finnes det allerede eksisterende passive brannsikringstiltak. Vedlegg 04. 
Murvegger og brannvegger er gode barrierer som det er viktig at brannvesenets beredskaps-
avdeling kjenner til og som må tas med i utarbeidelse av innsatsplan for Hauen-området.
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Bilde 9 Eksiterende murvegger er gode barrierer for å begrense / hindre brannspredning.
Bilde 10 Eksiterende brannverntiltak: ”brannvegg” mellom Storgaten 24 og 26.
Foto: K.Vik

Brannvesenets innsats

Brannvesenets innsats er det viktigste tiltaket for å forhindre at en brann utvikler seg til en 
områdebrann. Alle de foreslåtte brannsikringstiltakene støtter opp om brannvesenets innsats, 
slik at den skal bli best mulig effektiv. Brannvesenet er ofte helt avhengig av slike tiltak for å 
kunne håndtere en brann og bidra til at brannen ikke utvikler seg til en storbrann. Som nevnt 
ovenfor er brannvesenets døgnbemanning et av de kompenserende tiltakene for den store 
brannsmittefaren som finnes i Egersund sentrum.

En eventuell nedleggelse av dagens brannvaktordning, vil resultere i at sikkerhetsnivået som 
denne planen har anbefalt må heves og vurderes på nytt. 
Det vises her til ROS – analysen der ”Brann i tett trehusbebyggelse i Egersund sentrum” 
(Hauen-kvartalet) var en av hendelsene som det ble utarbeidet scenarioer for.
Den analysen beskriver mulige brannverntiltak der foreslått beredskap (dagkasernert vakt) 
ikke kan løse oppgaven. 

Av tiltak som ikke nevnes i denne brannsikringsplanen er det foreslått følgende:

Det innledes et samarbeid med sikte på å installere sprinkleranlegg / fasadesprinkling i 
samtlige bygninger i den mest utsatte delen av Egersund sentrum.

Innsatstid:
Brannstasjonen i Egersund er døgnbemannet og ligger like ved den tette verneverdige 
trehusbebyggelsen. Innsatstiden til sentrum er derfor svært kort for de 2 første mann-
skapene. For at brannvesenet skal kunne gjennomføre røykdykkerinnsats, er man avhengig 
av at minst 4 kompetente mannskaper er til stede. 

Tilgjengelig styrke ved førsteinnsats:
Brannvesenets førsteinnsats:
1 Overbefal (hjemmevakt)
1 Underbrannmester, utrykningsleder (kasernert vakt)
1 Konstabel (kasernert vakt)
2 Deltidskonstabler (hjemmevakt)

Tilgjengelige støttestyrker
Ved en bekreftet brann, vil det bli alarmert ut fullalarm slik at Egersund brannvesen i beste 
fall kan kalle ut ytterligere 17 personer til innsats.
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Avtaler med nabobrannvesen:
Eigersund brann- og redningsvesen har i dag avtale med Bjerkreim brannvesen, men ingen 
konkret avtale som går på behov for assistanse ved brann i Egersund sentrum.

I brann- og eksplosjonsvernlovens § 15 tredje ledd står det følgende:
Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte
hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig 
under hensyn til egen beredskap.

Tilgjengelige beredskapsplaner og objektplaner:
Brannvesenet har i dag rutiner for å utarbeide innsatsplaner for byggverk som har installert 
brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen. Det er ikke laget noen beredskaps-
planer / innsatsplaner for Egersund sentrum.

Tilgjengelig slokkeutstyr og materiell:
1 stk Mercedes, kombinert brann- og redningsbil, vanntankstørrelse 2.000 liter, vannmengde 
kapasitet 1.600 l/min.
1 stk Scania, brannbil, vanntankstørrelse 2.750 liter, vannmengde kapasitet: 1.600 l/min.
1 stk Scania tankbil, vanntankstørrelse 13.400 liter.
1 stk vannkanon (fastmontert på Scania brannbilen) med kapasitet på 1.200 – 1.400 l/min.
1 stk mobilvannkanon (Mercedes) med kapasitet på 800 – 900 l/min.
Hvert strålerør har en kapasitet på 475 l/min.

Behov for ytterligere utstyr:
I Egersund sentrum finnes det flere bygninger som er 2 etasjer eller høyere. Ut i fra de 
erfaringer fra branner både her lokalt og nasjonalt viser at ved brann i slike trehus hvor 
tilgjengeligheten er vanskelig, er motorisert høydeberedskap høyst nødvendig for å håndtere 
en brann på en effektiv, rask og ikke minst sikker måte. 

Tenk nytt og sikkerhet.
Vi viser her til Sintef rapport av 20.06.04. «Nytt slokkeutstyr og nye slokketeknikker – økt 
sikkerhet for brannmannskapene». En av hovedkonklusjonene i denne rapporten 
oppsummeres slik: ”Det finnes mye utstyr på markedet som kan være med på å øke 
brannmannskapenes sikkerhet, forutsatt at utstyret blir brukt på riktig måte og i brann-
situasjoner der det er egnet. Det kan være en god investering for mange.”

I rapporten ”Brann- og ulykkesscenarier i Eigersund kommune”, utarbeidet av Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 av april 2009, scenario ”Brann i tett trehusbebyggelse i Egersund 
sentrum (Hauen-kvartalet)” nevnes det at brannvesenet ville hatt meget stor nytte av enten 
stigebil eller snorkel for få til en effektiv slokking fra høyden.”

Konklusjon
Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge foreslås installert / etablert i Hauen-området:

Brannbegrensende tiltak:
1. Dagens brannvaktordning (døgnvakt) opprettholdes.
2. Det installeres brannalarmanlegg i samtlige bygninger som denne planen omfatter

(vedlegg 01).
3. Det installeres vanntåkeanlegg på loft i henhold til vedlegg 02.
4. Det installeres fasadesprinkleranlegg i henhold til vedlegg 03.
5. Innkjøp av stige / snorkelbil.
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Forebyggende tiltak:
1. Utarbeide innsatsplaner for Hauen-området. 
2. Det gjennomføres brannvernopplæring og øvelser for beboere og eiere i Hauen-

området hvert 4. år.
3. Samordnet brann- og el–tilsyn hvert 4. år.
4. Utarbeide Vedtekt vedr. søppelhåndtering i Egersund sentrum.

a. Brennbare søppeldunker erstattes med ikke brennbare dunker.
b. Nedgravde søppeldunker.
c. Retningslinjer for bruk av containere i Egersund sentrum.

Installering, drift og vedlikehold av brannsikringsplanen
Det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for å drifte og vedlikeholde planen og de 
tekniske brannverntiltakene som er foreslått før man iverksetter den praktiske 
gjennomføringen av planen.

Ansvarsforholdet er ikke klart definert i forhold til hvem som har ansvaret for å eie / drifte en 
slik plan. Det som er helt sikkert er at bygningseier har ansvaret for bygningen sin, og at 
samfunnet har ansvaret for å gjøre tiltak som forhindrer storulykker som for eksempel en 
bybrann.

På seminaret i Mandal den 31.08.10. ble denne problemstillingen diskutert. Tiltak som 
iverksettes i bygningen som ikke har direkte betydning for en områdebrann er eiers ansvar, 
for eksempel branndetektor.

Tiltak som iverksettes i bygning / et område som har direkte betydning for å hindre en
områdebrann er kommunens ansvar, for eksempel vanntåkeanlegg på loft og 
fasadesprinkling.

Følgende ansvarsfordeling foreslås:
Installering
Brannbegrensende tiltak Ansvar
Brannalarmsentral Eigersund kommune
Branndetektorer Eier
Vanntåkeanlegg på loft Eigersund kommune
Fasadesprinkling Eigersund kommune

Forebyggende tiltak Ansvar
Samordnet brann- og el–tilsyn Brannvesenet og Dalane energi IKS
Brannvernopplæring og øvelser Brannvesenet
Vedtekt for søppelhåndtering og bruk av 
containere i Egersund sentrum Eigersund kommune
Utarbeidelse av innsatsplan Brannvesenet

Drift og vedlikehold
Brannbegrensende tiltak Ansvar
Brannalarmsentral Eigersund kommune
Branndetektorer Eier
Vanntåkeanlegg på loft Eier
Fasadesprinkling Eier

Forebyggende tiltak Ansvar
Utarbeidelse av innsatsplan Brannvesenet
Samordnet brann- og el–tilsyn Brannvesenet og Dalane energi IKS
Brannvernopplæring og øvelser Brannvesenet
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125/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom 
gnr. 47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet - Hellvik Hus
  

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.

Planteknisk utvalg fattet den 30.04.13 som sak PTU-097/13 vedtak om dispensasjon som i 
realiteten var identisk med første vedtak. Det betyr at klagen til Fylkesmannen i Rogaland 
fortsatt ikke er behandlet.

Saken legges frem på ny etter henvendelse av 07.05.13 fra leder av Planteknisk utvalg.

Dersom dispensasjonen gitt som sak PTU-097/13 ikke omgjøres i tråd med omsøkt søknad, 
må Fylkesmannens klage tas til behandling. Rådmannen ser det som ikke usannsynlig at 
gjeldende dispensasjonsvedtak vil bli omgjort av klageinstansen.

Dersom dispensasjon gis i tråd med det Hellvik Hus har søkt om, har Fylkesmannen gitt 
tilsagn om at delingen kan aksepteres og gjennomføres.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
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.
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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.

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-097/13 den 30.04.13 
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.
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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:
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.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 30.04.13 som sak PTU-097/13:
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. 

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.

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.
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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. 

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.
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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. 

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.
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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:
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 ~
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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

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
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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

30 I 06.05.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Anmodning om endring av vedtak gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

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
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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/ 



6

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



7

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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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.   

 

 



 

Side 2 av 2 

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 

 

 



________________________________________________________________ 

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



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!



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.



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/>



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?



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! 



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>] 



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 



________________________________________________________________ 

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



  _____  

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/>



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :GBR-13/2334, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1768
Journalpostløpenr.:
13/13539

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
126/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Garasje gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein Berland, Gamle 
Sokndalsveien 18. Klage på vedtak om tillatelse og 
dispensasjon.
  

Sammendrag:
Det ble i administrativ gitt tillatelse og dispensasjon i sak BMD 020/13 datert 23.01.13 for 
oppføring av garasje i to etasjer og med bruksareal ca. 58m2 på eiendommen gnr. 13 bnr. 
2334. Naboer ble varslet og det forelå ikke nabomerknader. 

Signe Pedersen bor i Gamle Sokndalsveien 8 på eiendommen gnr. 13 bnr. 516. Hun har i 
skriv datert 13.03.13 klaget på vedtak om tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje i 
to etasjer. I tillegg har hun klaget over at garasjen ikke er oppført med flatt tak. I tilfelle det gis 
tillatelse til garasje med flatt tak, krever hun at taket ikke skal kunne benyttes til terrasse. 

Petter Jostein Berland og Lise Erlandsen Berland har i skriv datert 15.04.13 kommet med et
tilsvar på Signe Pedersens klage. Tiltakshaver hevder at klager ble spurt om å se tegningene 
av garasjen, men at hun ikke ville se disse. Berland mener dermed at Pedersen har hatt 
mulighet til å komme med merknader tidligere.

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

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Signe Pedersen i sak BMD 020/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge ettersom klagen inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
Begrunnelsen for en tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje i 2 etasjer faller bort, 
når det viser seg å foreligge nabomerknad. At det ikke forelå nabomerknader hadde 
avgjørende vekt i sak BMD 020/13. Nabomerknaden anses å være en vesentlig ny 
opplysning som ikke var kjent da vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak BMD 020/13 oppheves for så vidt gjelder tillatelse og dispensasjon for 
oppføring av garasje i 2 etasjer. Rådmannen vil følge opp saken med pålegg om retting.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
12-4, 29-4 og 19-2.



Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Dispensasjonsvedtak i sak BMD 020/13 datert 23.01.13 ble begrunnet med følgende:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs 
vedtak den 17.01.12 PTU 004/12 dispenseres det fra reguleringsbestemmelsenes § 5 om at 
det bare kan bygges garasje i 1. etasje og med grunnflate ikke større enn 35m2. 

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannen ikke har spesielle 
merknader er det funnet at hensynet bak reguleringsbestemmelsenes § 5, ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt”, da det er tale om et avvik som er rimelig sett hen til utviklingen siden planen ble 
vedtatt i 1975. Det er lagt vekt på at det her er tale om et ikke vesentlig avvik fra kravet om 
maksimalt tillatt grunnflate garasje på 35m2. Garasjen i 2 etasjer oppføres i god byggeskikk, 
slik at formålet bak bestemmelsen i § 5 ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”. De deler av tiltaket 
som kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter oppføres i brannklasse (REI-30).

Fordelene med dispensasjonen synes ”klart større” enn ulempene ved at en muliggjør en 
hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen sett i lys av dagens forventninger og behov. 
Fylkesmannen har videre ingen spesielle merknader til tiltaket, hvilket også taler for å gi 
dispensasjon. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til dispensasjonssøknaden. Det er vektlagt 
at naboene ikke har merknader.

Tiltaket synes ikke å ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, 
ved at de deler av tiltaket som kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter oppføres i 
brannklasse (REI-30).

Etter dette kan søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, godkjennes som omsøkt. 

Signe Pedersen, beboer på eiendommen gnr. 13 bnr. 516 har i skriv datert 13.03.13, 
kommet med følgende klage:
I august 2012 fikk jeg besøk av naboen som spurte om jeg ville skrive under på et 
nabovarsel, da naboen ville bygge garasje. Jeg skrev under på at jeg ikke hadde noen 
merknader til dette, da jeg antok at dette gjaldt en ”vanlig garasje”. Jeg fikk ikke se noen 
tegninger av garasjen i forbindelse med nabovarslet. 

I forrige uke begynte de å reise garasjen. Det er først nå jeg oppdager hvor høyt bygget blir. 
Jeg fikk ikke kopi av vedtaket som ble fattet 11.01.13, men som der brevet er datert 
23.01.13. Jeg har derfor ikke hatt anledning til å klage før nå.

Jeg krever at vedtaket datert 11.01.13 oppheves, og at det kun gis tillatelse til en garasje 
med flatt tak. Det må heller ikke gis tillatelse til at det kan være trapp opp til det flate taket, 
slik at det kan benyttes som terrasse.

Den godkjente garasjen får en mønehøyde på ca. 6 meter. Når dette taket kommer så nært 
min stue føler jeg at taket ”kommer ut over meg”. Dette er altså et helt annet bygg enn det 
jeg forestilte meg da jeg skrev under på nabovarslet.

Petter Jostein Berland og Lise Erlandsen Berland har i skriv datert 15.04.13, eier av 
gnr. 13 bnr. 2334, kommet med følgende tilsvar:



3

Da min kone gikk rundt til naboene med nabovarsel, så var hun hos alle samme dag (runde) 
og hadde også tegningene til carporten med, derfor stiller jeg meg uforstående til at Signe 
Pedersen skriver at hun ikke fikk se noen tegninger. Det som ble sagt av Signe Pedersen ( 
ifølge min kone) var at det ikke var nødvendig og se tegningene, men hun hadde det veldig 
travelt med og vise frem noen nye klær som hun akkurat hadde kjøpt.

Carporten er også kortere og lavere enn huset så den tar ingen utsikt fra Signe Pedersen, 
det eneste hun ikke kan se lenger er hva vi bærer ut og inn i huset da gatedøren vår er inne i 
carporten.

Hun skriver også at hun ikke fikk kopi av vedtaket (i byggetillatelsen), men så vidt meg 
bekjent så har ikke naboene krav på dette, nabovarsel er jo signert uten noen form for 
innvendinger.

Hun skriver også at dette er et helt annet bygg enn hun forestilte seg, hvis hun hadde sett 
tegningene (som hun valgte og ikke gjøre) så hadde hun sluppet og ”forestille” seg hvordan 
bygget ville bli. 

Etter avstandsregelen i plan- og bygningsloven § 29-4 (2) skal det ved oppføring av 
byggeverk være 4 meter avstand til nabogrense.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 
nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Regler om garasjers utforming og størrelse fremgår av reguleringsbestemmelsenes § 5:

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. 

Vilkårene for å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2:

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

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

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

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

Saksbehandlers vurderinger:
En tillatelse og dispensasjon for oppføring av nevnte garasje, vil ha konsekvenser for lys, 
rom og luft mellom bebyggelsen på eiendommene gnr. 13 bnr. 2334 og gnr. 13 bnr. 516. 
Klager er dermed å anse som part med rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven § 28, jf. 
§ 2. 



4

En regnes for å ha rettslig klageinteresse selv om en har kvittert på nabovarsel og ikke 
hadde innvendinger. Naboer har etter plan- og bygningsloven § 21-3 et krav på å bli varslet 
om søknadspliktige tiltak. I dette kravet ligger en plikt for tiltakshaver og ansvarlig søker om å 
forelegge naboer hvordan tiltaket vil bli seende ut, med henvisning til situasjonskart og 
fagmessige tegninger. Det skal ikke gå utover naboer og gjenboere at søker ikke har forelagt 
tegninger. Dette selv om naboen eventuelt har opptrådt noe klanderverdig og ikke bedt om å 
få se situasjonskart og tegninger. En har reelt sett ikke varslet naboer dersom en ikke har 
forelagt disse situasjonskart og fagmessige tegninger.

Klagen er fremsatt innen 3 uker etter at klager fikk eller burde skaffe seg kunnskap om 
tillatelsen, og er fremsatt innen 3 måneder etter tillatelse ble gitt. Klagefristen er dermed 
overholdt.

Dersom avstanden til nabogrensen er mindre enn 4 meter, er tiltaket avhengig av at det gis 
dispensasjon fra pbl. § 29-4. Dette er gitt med betingelse at de deler av tiltaket som kommer 
nærmere nabogrensen enn 4 meter oppføres med tilstrekkelig brannmotstand (REI-30), jf. 
tillatelsens pkt. 3.

En forstår det slik at klager er forelagt at det ønskes bygd en garasje i nabogrensen, men at 
en regnet med at dette bare gjaldt en garasje i én etasje i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan.

Både avstandsregelen i § 29-4 og reguleringsbestemmelsen om at garasje skal være i én 
etasje, er bygget på hensynene til at det skal være lys, luft og rom mellom bebyggelsen på 
tilgrensede eiendommer. Det ligger for øvrig en eiendom gnr. 13 bnr 571  tilhørende Signe 
Pedersen mellom bolig på gnr. 13 bnr. 516 hvor Pedersen bor og gnr. 13 bnr. 2334 hvor 
Berland bor. Eiendommen gnr. 13 bnr. 516 regnes her som en naboeiendom, da de samme 
hensynene gjør seg gjeldende her som om det ikke hadde vært en eiendom imellom. Det 
avgjørende er at garasjen er oppført nærmere nabogrensen til gnr. 13 bnr. 571 enn 4 meter.
Avstandsregelen i § 29-4 innebærer at det i praksis er et krav om 8 meter mellom 
bebyggelsen på naboeiendommer. Mellom terrasse på gnr. 13 bnr. 516 og garasje på gnr. 
13 bnr. 2334 er det ca. 5 meter i følge godkjent situasjonskart. 

Dersom det bygges garasje i to etasjer vil hensynene som ligger bak § 29-4 og 
reguleringsbestemmelenes § 5 gjøre seg meget sterkt gjeldende. En dispensasjon 
innebærer å gjøre unntak fra en vedtatt regel gjort av kommunestyret, som er vurdert nøye 
etter en bred og offentlig høringsprosess. Da reguleringsbestemmelsenes § 5 er basert på 
en konkret interesseavveining, skal det normalt mye til for å gi dispensasjon.

En vesentlig årsak til at administrasjonen fant å kunne gi dispensasjon i sak BMD 020/13 
datert 23.01.13, var at det ikke forelå nabomerknader. En gikk ut ifra at alle naboer og 
gjenboere som har krav på nabovarsel, faktisk var varslet slik plan- og bygningsloven § 21-3 
angir. For at et nabovarsel skal være reelt er det nødvendig å fremvise tegninger, for at 
naboer og gjenboere skal danne seg et inntrykk av hvordan tiltaket vil bli seende ut. 

Det er heller ikke kommunens praksis å godkjenne garasjer i 2 etasjer. Det vises også til 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2.1 om at ”Garasjen skal kun være i én etasje”. 

Det var en vesentlig forutsetning for å kunne godkjenne tiltaket at det ikke forelå 
nabomerknader, ettersom en dispensasjon her vil være et unntak fra en ”klar hovedregel”. 

Vedrørende klagers krav om at garasjen skal ha flatt tak, vises det til 
reguleringsbestemmelsens § 5 om at ”Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til 
bolighuset” samt ”skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge”. 
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Kommunen kan dermed ikke godkjenne en garasje med flatt tak, ettersom dette vurderes å 
ikke være samsvar med bolighusets form og gjeldende reguleringsplan. 

Konklusjon:

Rådmannen finner at vedtak fattet i sak BMD 020/13 datert 23.01.13 må oppheves. Det 
tillates ikke oppført garasje i 2 etasjer. Det kan på eiendommen gnr. 13 bnr. 2334 oppføres 
garasje i én etasje, som er tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
Rådmannen vil kunne gi pålegg om retting slik at garasjen blir på én etasje.

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 Signe Pedersen i sak BMD 020/13, 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 BMD 020/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
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261788
Tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje, gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein 
Berland, Gamle Sokndalsveien 18

282387 Godkjente tegninger.pdf
274659 Klage på vedtak - oppføring garasje gnr. 13 bnr. 2334
282391 Tilsvar - klage.pdf
282388 Reguleringsplan for Eiger motell - Skåraåne - bestemmelser.pdf
282389 Reguleringsplan for Eiger motell - Skåraåne - plankart.pdf
282390 Reguleringsplan for Eiger motell - Skåraåne - tittelfelt.pdf
282392 Kommuneplanbestemmelsene.pdf
282399 Godkjent situasjonskart.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av 
garasje gnr. 13 bnr. 2334

2 U 28.09.2012
larsen@larsenogbjorkel
and.no,

Vedrørende søknad om dispensasjon - gnr. 13 
bnr. 2335, Gamle Sokndalsveien 18

3 U 11.10.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Foreløpig svar - Dispensasjon for bygging av 
garasje på gnr. 13 bnr. 2334

4 U 17.12.2012 Larsen & Bjørkeland AS
Manglende plantegning 2.etasje - garasje gnr. 13 
bnr. 2334

5 I 28.12.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Plantegning 2.etasje garasje gnr. 13 bnr. 2334

7 I 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjonssøknad for utnyttelsesgrad garasje 
samt for 2.etasjer - gnr. 13 bnr. 2334 i Eigersund 
kommune

6 U 02.01.2013

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forespørsmål om uttalelse til Rogaland 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland 
gnr. 13 bnr. 2334

8 U 23.01.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Tillatelse og dispensasjon for oppføring av 
garasje, gnr. 13 bnr. 2334 - Petter Jostein 
Berland, Gamle Sokndalsveien 18

11 X 23.01.2013 Godkjent snitt- og plantegning
10 X 23.01.2013 Godkjente fasadetegninger
9 X 23.01.2013 Godkjent situasjonskart

12 I 13.03.2013 Signe Pedersen
Klage på vedtak - oppføring garasje gnr. 13 bnr. 
2334

13 U 08.04.2013 Sturla Stokkeland
Klage på byggetillatelse - ber om deres 
kommentar

14 I 15.04.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

SV: Klage på byggetillatelse - ber om deres 
kommentar

Parter i saken:
            
SØK Larsen & Bjørkeland 

AS
Gamle Sokndalsveien 
38

4372 EGERSUND

TIL Petter Jostein Berland Gamle Sokndalsveien 
18

4372 EGERSUND
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P Signe Pedersen Gamle Sokndalsveien 
8

4372 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Byggmestrerne Larsen & Bjørkeland AS

Gamle Sokndalsveien 38
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/1139 / 12/1768 / GBR-13/2334, FA-L42 Dato: 23.01.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 06 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Tillatelse og dispensasjon for oppføring av garasje, gnr. 13 bnr. 2334 - Petter 
Jostein Berglyd, Gamle Sokndalsveien 18

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4. Søknaden gjelder 
oppføring av garasje som tilbygg til bolig i to etasjer, med bruksareal ca. 58m2. 
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Årstaddalen, Eiger motell - Skåraåne, vedtatt av 
kommunestyret 11.12.75. Omsøkt areal er i planen regulert til ”Byggeområder – boliger”.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
020/13 Byggesakssjefen delegert 11.01.2013

Ansvarlig søker Larsen & Bjørkeland har i skriv til Eigersund kommune datert 21.11.12, 
begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende:
Det søkes om dispensasjon for oppføring av garasje på eiendommen gnr. 13 bnr. 2334, Gamle 
Sokndalsveien 18.

Omsøkt garasje bygges som tilbygg til bolighuset, og garasjen vil ha en grunnflate på 37,5m2. 
Ifølge bestemmelsene skal garasjer oppføres i 1 etasje, med grunnflate ikke over 35m2.

Garasjen har 2 etasjer, med ett loft med BRA på 22,3m2. I tillegg er grunnflaten noe større enn 
hva bestemmelsene åpner for. 

Grunnen for at det søkes om dispensasjon er behov for mer lagringsplass. Samtidig kan det 
nevnes at dagens garasjer gjerne er større enn det som var tilfellet når reguleringsplanen var ny. 



Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland, i møte datert 26.09.12:
Dispensasjon ble forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 26.09.12. Fylkesmannen uttaler 
at en ikke godtar rom med betegnelse ”disponibelt” på loft i garasje, da det vil åpne for ”rom for 
varig opphold” i garasjen. 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland i skriv til Eigersund kommune datert 02.01.13:
Dispensasjon ble forelagt Fylkesmannen i Rogaland i skriv dater 02.01.13. Fylkesmannen hadde 
ingen spesielle merknader til tiltaket/dispensasjonen. 

Vurderinger:
Reguleringsbestemmelsenes § 5 første avsnitt:
Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med hensyn til 
materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdende tilsier det, tillate oppført 
frittliggende garasje. Garasjen kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 35m2 
og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

Tillatelse til tiltaket forutsetter dermed at det søkes om dispensasjon fra kravet om at garasjer 
bare skal oppføres i 1 etasje og med grunnflate ikke over 35m2. 

Plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.

§ 19-2 – Dispensasjonskravet:
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. 

Vedrørende dispensasjon til oppføring av garasje i 2 etasjer:
God byggeskikk skal representere ”det gode alminnelige”.  Den avgrenser seg mot forflatet 
massekultur og mot individuelle markeringer. Nye bygninger kan først bli god byggeskikk når de 
passer til stedet der de står. Dette vil si tilpasset til klima, natur og eksisterende bygninger. .  

Den omsøkte garasje ønskes plassert som et tilbygg til boligen og underordner seg denne. 
Tiltaket er omsøkt med samme takvinkel som eksisterende bolig og har etter Byggesakssjefens 



vurdering gode visuelle kvaliteter i seg selv og i forhold til omgivelsene, sin egen funksjon og 
plassering. 

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon.

3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2. 

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-
004/12. 

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs vedtak 
den 17.01.12 PTU 004/12 dispenseres det fra reguleringsbestemmelsenes § 5 om at det bare 
kan bygges garasje i 1 etasje og med grunnflate ikke større enn 35m2.

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannen ikke har spesielle 
merknader er det funnet at hensynet bak reguleringsbestemmelsenes § 5, ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt”, da det er tale om et avvik som er rimelig sett hen til utviklingen siden planen ble 
vedtatt i 1975. Det er lagt vekt på at det her er tale om et ikke vesentlig avvik fra kravet om 
maksimalt tillatt grunnflate garasje på 35m2.  Garasjen i 2 etasjer oppføres i god byggeskikk, 
slik at formålet bak bestemmelsen i § 5 ikke blir ”vesentlig tilsidesatt. De deler av tiltaket som 
kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter oppføres i brannklasse (REI-30).

Fordelene med dispensasjonen synes ”klart større” enn ulempene ved at en muliggjør en 
hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen sett i lys av dagens forventninger og behov. 
Fylkesmannen har videre ingen spesielle merknader til tiltaket, hvilket også taler for å gi 
dispensasjon. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til dispensasjonssøknaden. Det er vektlagt at 
naboene ikke har merknader til tiltaket. 

Tiltaket synes ikke å ha negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, ved 
at de deler av tiltaket som kommer nærmere nabogrensen enn 4 oppføres i brannklasse (REI-
30). 

Etter dette kan søknad om dispensasjon fra reguleringsplan, godkjennes som omsøkt. 

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør 

plan- og bygningsloven § 21-9
 Bygningen eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er gitt, 

jamfør plan- og bygningsloven § 21-9
 Med henvisning til plan- og bygningsloven § 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, jf. 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.
3. De deler av tiltaket som kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter oppføres i

brannklasse (REI-30). 
4. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
5. 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. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4 og 
reguleringsplan for Årstaddalen, Eiger motell - Skåraåne.

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, sammen med godkjent situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

2636 1 2636 Petter Jostein Berglyd

byggehøyde m.m. 
Dispensasjon 
utnyttelsesgrad

4614 2 9228 Petter Jostein Berglyd

Arealgebyr for enkle 
tiltak

5 58 290 Petter Jostein Berglyd

SUM 12.154,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 
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Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Petter Jostein Berglyd Gamle Sokndalsveien 18 4370 EGERSUND
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER





















































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :GBR-5/199, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2217
Journalpostløpenr.:
13/10604

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
127/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. 
Klagebehandling.
  
Sammendrag:
Etter at Planteknisk utvalg i sak 050/13 den 05.03.13 avslo søknaden om tillatelse til å bygge 
til et soverom og innglassing under et takutstikk, har Helvig klaget på den delen av vedtaket 
som gjelder søknaden om innglassing under takutstikket.

Det anbefales at klager gis medhold og at det tillates innglassing under takutstikket, med  
den begrunnelse at vedtaket om å avslå innglassing under takutstikket ble fattet ut fra 
uriktige faktaopplysninger. Hele takutstikket fram til de bærende søylene inngikk i 
beregningen av av BYA i 2005, slik at innglassingen ikke vil øke BYA for fritidsboligen. Det 
kreves tillatelse til fasadeendring, men ikke dispensasjon fra bestemmelsen til 
kommuneplanen som tilsier at maksimal BYA i HF-område er 75 m2. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Astri og Tor B. Helvig på deler av vedtaket i 
sak 050/13, og har etter en samlet vurdering kommet til at vedtaket om å avslå søknaden om 
tillatelse til den allerede gjennomførte innglassingen under takutstikket mot sørvest er fattet 
på grunnlag av feil saksopplysninger. Klagerne gis medhold. Vedtaket i sak 050/13 oppheves 
og erstattes med følgende:
1)
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon 
fra kommuneplanens § 2.12.2 om oppføring av tilbygg på nordsiden av eiendommen gnr. 5 
bnr. 199, og finner at dispensasjon i vesentlig grad vil sette til side hensynene bak denne 
bestemmelsen. Kommuneplanen viser at eiendommen ligger i område avsatt til HF-område, 
og ifølge de tilhørende kommuneplanbestemmelsene § 2.12.2 skal ikke BYA i slike områder 
overstige 75 m2. Dispensasjon for dette omsøkte tiltaket kan ikke gis.
Søknaden om tillatelse til innglassing av terrasse under takoverbygg på sørvestsiden av 
fritidsboligen innvilges, ettersom en slik innglassing ikke medfører at allerede tillatt BYA på 
95,5 m2 i 2005 øker.
2)
Tiltaket med innglassing under takutstikket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 
20-1 bokstav c. Tiltaket er gjennomført før tiltaket ble omsøkt og tillatelse gitt. Det 
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merarbeidet kommunen har hatt med at dette tiltaket ble gjennomført før tillatelse ble gitt 
anses som så begrenset at det ikke ilegges gebyr for dette merarbeidet (ulovlighetsgebyr). 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, og bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune § 2.12.2.

Eventuell tidligere politisk behandling:
05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-050/13 Vedtak:

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

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

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i sak 050 / 13 ble sendt ut til partene ved brev av den 12.03.13. Den 17.03.13 
klaget Astri og Tore B. Helvig over den delen av vedtaket som gjelder avslaget på søknad 
om å få tillatelse til allerede bygget innglassing av uteplass. I klagen skriver de blant annet at 
de mener at den delen av saken som gjelder terrasse / uteplass må kunne få dispensasjon. 
De viser til at ifølge vedlegg til kommunenes saksframlegg ble det i 2005 godkjent et bebygd 
areal på 95 m2, samt at man i det samme vedlegget skriver at tillatelse til kun innglassing av 
uterommet gir et bebygd areal på 92 m2. Dette er innenfor de godkjente 95 m2 skriver de. 
Klagerne viser i tillegg til klimatiske og menneskelige hensyn. 

I et vedlegg til klageskrivet utdyper klagerne de klimatisk og menneskelige forholdene. Hele 
skrivet er vedlagt saksforelegget. Fritidsboligen ble satt opp i 2006. Hyttetypen ble valgt ut fra 
terrenget på denne tomten. De ble raskt klart at vinden ofte er så sterk her, at det ikke var 
attraktivt å oppholde seg utenfor hytta. Det ble derfor bygget glassvegger / glass skyvedører 
under takutstikket på sørvestsiden av fritidsboligen. Først i ettertid ble de oppmerksomme på 
at disse tiltakene var søknadspliktige. Den 20.02.12 søkte de om tillatelse. Klagerne 
presiserer at det ikke er permanente glassvegger, men skyvedører som lett kan åpnes og 
lukkes. Når glassdørene er åpne, er det derfor ikke noe rom, skriver klagerne. De presiserer 
videre at dørene og gulvet ikke er isolerte, og at uterommet brukes bare i sommerhalvåret. 
Det er først nå de er blitt klar over endringen i bestemmelsene til kommuneplanen fra ”bør” til 
”skal” når det gjelder grensen på 75 m2 BYA. Klagerne skriver at klimaendringer har gjort det 
enda mer nødvendig med skjermede uteplasser. Etter at terrassen ble glasset inn, har de 1 
uteplass som brukes flittig enten dørene er lukket eller åpne. Uten denne skjermingen ville 
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de hatt en uteplass som bare kunne brukes noen ganske få sommerdager. Hvis klagen ikke 
blir tatt til følge tenker de at de må selge og kjøpe en hytte med muligheter for gode 
uteplasser. Da kommer de også til å vurdere kommunens hyttepolitikk nøye. 

I saksutredningen leser klagerne at innglassingen av uterom gir et bebygd areal på 92 m2. 
De leser også at i 2005 ble fritidsboligen godkjent med et bebygd areal på ca. 95 m2. Med 
innglasset terrasse vil BYA være innenfor det hytta er godkjent for, skriver klagerne.
Klagerne skriver så om det som står i saksforelegget, side 5, om demokratihensyn. I så måte 
mener klagerne at det viktige og sentrale momentet må være å ta hensyn til de klimatiske 
forhold som er på Sør-Vestlandet. De mener at det må være et prinsipp at hytter bygget i 
Norge skal ha muligheter for uteplasser som er skjermet mot vind og vær. Det har ikke de 
dersom klagen ikke fører fram. Klagerne er ikke redde for presedens og de skriver at skulle 
andre hytter i Eigersund kommune ha behov for skjerming mot vær og vind, må de få 
vurdering, råd og godkjenning av en slik søknad.

Klagerne viser så til formuleringen i saksforelegget om at forholdet muligens kan løses 
gjennom en reguleringsendring. De har fått erfare at slike reguleringsendringer kan slå 
uheldig ut i forhold til hensynet til demokrati og likhetsprinsipper. De viser til deres hyttenabo 
på bnr. 195 som i 2007 søkte og fikk godkjent en stor overbygget utestue med både faste 
vegger, dør og vinduer og skyvedører av glass. Klagerne viser også til en annen navngitt 
nabo som  fikk god veiledning da han skulle søke om innglassing under eksisterende 
terrasseoverbygg. Han fikk godkjent en slik innglassing og samtidig fikk han godkjent en 
bruksendring fra bod til soverom.

Klagerne kommenterer også det som står på side 5 i saksforelegget om at fordelene ved en 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dette er de sterkt uenige i. Ulempene for 
dem vil bli klart større med en hytte i et tøft klima uten nesten noen mulighet til å bruke og 
nyte uteplassen bortsett fra på de få vindstille dagene. De skriver også at prinsipper ikke må 
bli viktigst. I en god saksbehandling skal de vurderes opp mot andre hensyn. De opplever at i 
vedtaksdokumentasjonen er prinsippene svært absolutte. Opplevelsen av å være den svake 
part i møte med byråkrati og prinsipper er sterk og samme hvor godt de begrunner og 
argumenterer, vil det kunne lages motargumenter, skriver klagerne.

Avslutningsvis skriver klagerne at de innstendig anmoder om at klimatiske og menneskelige 
hensyn blir vektlagt, og at det opprinnelige godkjente bebygde arealet, 95 m2, blir lagt til 
grunn, og at klagen med det blir tatt til følge.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagerne er parter i saken og klagen er innlevert innen fristen. Klagen tas derfor opp til 
behandling.

Bebygd areal – BYA.
BYA som er oppgitt på de tegningene som ble godkjent den 14.10.05 var 95,5 m2. Dette 
inkluderer hele takoverbygget over terrassen på 12,6 m2 fram til de bærende søylene. I 
saksforelegget til PTU i sak 050/13 den 05.03.13 skriver byggesakssjefen at ”Bygningen ble 
godkjent i 2005 med et bebygd areal på 95 m2. Omsøkt tiltak (tilbygg og innglassing av 
uteplass) medfører at fritidsboligen får et nytt bebygd areal på ca. 105 m2.” Det riktige skal 
her være at dersom man hadde fått tillatelse til å bygge på det omsøkte soverommet på 
nordsiden av bygningen, ville nytt BYA blitt 95,5 + 12,6 = 108,1 m2. Innglassing under taket 
over terrassen påvirker ikke BYA, ettersom dette arealet allerede inngår i BYA fra 2005.
Misforståelsen synes å ha oppstått ved at saksbehandler i sak 050/13 la til grunn at kun 1,8 
m av takutstikket på 3,0 ut fra sørvestfasaden hadde inngått i BYA i 2005. Saksbehandler la 
derfor videre til grunn at BYA ville øke med om lag 5 m2 ved den omsøkte innglassingen.
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I avslaget på søknaden om både tilbygget og innglassingen er det vist til at BYA kommer 
over de 75 m2 som kommuneplanbestemmelsene setter som øvre grense for fritidsboliger i 
slike områder. Ettersom innglassingen ikke øker BYA for fritidsboligen, kreves det ikke 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene for dette tiltaket, og man kan ikke benytte økt 
BYA som begrunnelse for avslaget på søknaden om innglassingen. Dersom man skulle fått 
tillatelse til å bygge det omsøkte tilbygget med soverom, ville man vert avhengig av 
dispenasjon fra den nevnte bestemmelsen, så når det gjelder søknaden om tilbygging av 
soverom, er begrunnelsen i vedtaket i sak 050/13 riktig. 

Innglassingen under takutstikket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 
bokstav c (fasadeendring). Det anbefales at klager gis medhold ved at vedtaket i sak 050 / 
13 omgjøres for så vidt gjelder innglassingen under takutstikket.

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 Astri og Tor B. Helvig på deler av vedtaket i 
sak 050/13, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Klagerne gis 
ikke medhold. Vedtaket i sak 050 / 13 den 05.03.13 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1, og bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune § 2.12.2.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
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267755
Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

217266 Plantegninger

275369
Erklæring om klage, avslag på søknad om dispensasjon gnr. 5 bnr. 199 - Astri og 
Tore B. Helvig

275370 Klage på avslag
277447 Plantegning godkjent i 2005.pdf
263211 Bestemmelser til reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263210 Reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263217 Utsnitt av kommuneplanens arealdel.pdf
263218 Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2011 Astri og Tore B. Helvig
Informasjon om terasse/uteplass ved hytte gnr 5 
bnr. 199

2 U 18.01.2012 Astri og Tore B. Helvig
Vedrørende terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

3 I 16.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på 
hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

4 U 28.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

6 I 30.05.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
soverom gnr. 5 bnr. 199

7 U 18.06.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199 -
DISPENSASJON

10 U 12.03.2013 Astri og Tore B. Helvig
Oversendelse av vedtak - Terrasse/uteplass ved 
hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

11 I 14.03.2013 Astri Helvig
Oversendelse av vedtak - terasse/uteplass ved 
hytte gnr. 5 bnr. 199 Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

12 I 17.03.2013 Astri og Tore B. Helvig
Erklæring om klage, avslag på søknad om 
dispensasjon gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. 
Helvig

13 U 18.03.2013 Astri Helvig
Vedrørende vedtak - terasse/uteplass ved hytte 
gnr 5, br. 199 Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

14 N 21.03.2013 Magne Eikanger
Oversendelse av vedtak - terasse/uteplass ved 
hytte gnr 5 br. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

Parter i saken:
            
SØK Astri og Tore B. Helvig Ryggveien 6 4070 RANDABERG
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  13.02.2013
Arkiv: :GBR-5/199, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
11/2217
Journalpostløpenr.:
13/4673

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

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak
Tina Tønnessen Myklebust
Byggesaksbehandler
51 46 83 18
tina.toennessen@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
050/13 Planteknisk utvalg 05.03.2013

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

Sammendrag:
Astri og Tore B. Helvig søker den 20.02.12 om dispensasjon for innglassing av eksisterende 
uteplass/ tilbygg til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199. Den 01.06.12 mottar 
kommunen søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på den samme eiendommen. 
Den aktuelle eiendommen inngår i reguleringsplan for Øvre Maurholden. Planen har ingen 
bestemmelser om utnyttelsesgrad eller BYA. Kommuneplanen viser området som HF-
område og etter kommuneplanbestemmelse § 2.12. 2 er tillatt BYA 75m². 

Bygningen ble godkjent i 2005 med et bebygd areal på ca 95 m². Omsøkt tiltak (tilbygg og 
innglassing av uteplass) medfører at fritidsboligen får et nytt bebygd areal på ca.105 m². 

Naboer er varslet om dispensasjonssøknadene og det foreligger ikke merknader. 

Saken ble lagt frem for politisk behandling den 05.02.13 og sendt tilbake til administrasjonen 
for redegjørelse over uklare forhold (opplysninger i søknad og e-postkorrespondanse). 
Redegjørelse er lagt ved saksfremlegget. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjon eller avslå søknaden. Dersom utvalget 
anbefaler dispensasjon blir saken sendt til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland for uttale. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.02.2013:

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

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

05.02.2013 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering utsettelsesforslag:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-027/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-050/13 Vedtak:

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

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

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjeldende plangrunnlag: 
For området gjelder reguleringsplan for Øvre Maurholen, vedtatt av kommunestyret 25.11.96 
og reviderte bestemmelser datert 08.09.09. Omsøkt areal er i planen regulert til 
”Byggeområder -hytter”. 
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Videre gjelder kommuneplanens arealdel for området. Omsøkt areal er i planen vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – fritidsboligbebyggelse. Den aktuelle fritidsboligen ligger i 
området vist som HF.  

Aktuell kommuneplanbestemmelse § 2.12.2- Fritidsboligbebyggelse HF, jfr. § 11.7 nr. 1: 
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen 
fastsettes etter en vurdering av landskapstilpassing og lokal byggeskikk/omkringliggende 
bebyggelse, Øvre grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 
5,5 meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20m². Nærmere bestemmelser 
skal settes i regulerings- og bebyggelsesplan. 

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

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

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

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

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

Søker har i søknad datert 20.02.12 begrunnet innglassing av uteplass med følgende: 
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Søker har i søknad skriv datert 30.05.12 begrunnet søknad om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til fritidsbolig med følgende: 

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

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

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

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

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

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

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

Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg ikke gir dispensasjon fra kommuneplanens. 
Søknaden fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for tilbygg og innglassing av 
uteområdet til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 199 må sees i en større sammenheng 
og løses gjennom en eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i dette tiltaket. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune. 
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Astri og Tore B. Helvig om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg og innglassing av uteområde til fritidsbolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 
199. og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon. 

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen § 2.12.12 om maksimalt tillatt bebygd areal på 
75m² blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, fordi …

Fordelene ved å gi dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, ettersom:




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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

262985
Søknad om dispensasjon for 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. 
Helvig, Øvre Maurholen

267218
Avklaring på spørsmål -Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring 
av 2 tilbygg til fritidsbolig gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen

232995 E-post av 30.04.12
217262 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

217263
Ny behandling - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, 
Øvre Maurholen

217265 Fasadetegninger
217266 Plantegninger
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232989 Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199
232990 Informasjon om tiltaket
232994 Kartutsnitt
232992 Plantegning
232993 Fasadetegning
263211 Bestemmelser til reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263210 Reguleringsplan for Øvre Maurholen.pdf
263217 Utsnitt av kommuneplanens arealdel.pdf
263218 Tegnforklaring til kommuneplanens arealdel.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.10.2011 Astri og Tore B. Helvig
Informasjon om terasse/uteplass ved hytte gnr 5 
bnr. 199

2 U 18.01.2012 Astri og Tore B. Helvig
Vedrørende terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 
bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

3 I 16.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, uteplass på 
hytte med glass gnr. 5 bnr. 199

4 U 28.02.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre 
Maurholen

6 I 30.05.2012 Astri og Tore B. Helvig
Søknad om tiltak uten ansvarsrett, tilbygg 
soverom gnr. 5 bnr. 199

7 U 18.06.2012 Astri og Tore B. Helvig
Foreløpig svar - Søknad om tiltak uten 
ansvarsrett, tilbygg soverom gnr. 5 bnr. 199 -
DISPENSASJON

            
SØK Astri og Tore B. Helvig Ryggveien 6 4070 RANDABERG























 

Eigersund kommune 2011-2022 

Kommuneplan for Kystdel (utsnitt) 
 

 





Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2013
Arkiv: :GBR-1/96, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
10/2506
Journalpostløpenr.:
13/13487

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
128/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Midlertidig brukstillatelse - dispensasjon -Bolig med 
garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 
637. Søknad om redusert gebyr.
  

Sammendrag:
Det ble søkt om og gitt tillatelse til opparbeidelse av Heien boligfelt den 22.03.11 i sak BMD 
096/11. Veg, vann og avløp ble oppført. Regulert lekeplass ble ikke bygget.

Det ble i sak BMD 023/11 datert 18.01.11 gitt tillatelse til oppføring av bolig med garasje på 
eiendommen gnr. 1 bnr. 96. 

Reguleringsbestemmelsenes § 6  for Heien boligområde-Ytstebrød, fremsetter et 
rekkefølgekrav. Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før lekeplass er 
opparbeidet i samsvar med planen. Det ble gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet og 
midlertidig brukstillatelse i sak BMD 028/13 datert 15.01.13. Det er nylig gitt ny administrativ
dispensasjon fra rekkefølgekravet og midlertidig brukstillatelse i sak BMD 179/13 datert 
28.04.13.
Begrunnelsen for dispensasjonen var at ingen boligeiere i området har umiddelbart behov for 
lekeplassen. Det ble samtidig poengtert at dispensasjonen gjaldt midlertidig i 3 måneder så 
lenge selve brukstillatelsen gjelder. Fylkesmannen har i møte den 26.09.12 understreket 
viktigheten av at opparbeidelse av lekeplass følges opp og faktisk blir gjennomført snarlig. 

Tiltakshaver Runar Østebrød har i e-post datert 05.05.13 søkt om reduksjon av 
behandlingsgebyr. 

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Det er klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Runar 
Østebrød, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for dispensasjon på kr. 
4.669,- ikke er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon Byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det ble i sak BMD 023/11 datert 18.01.11 gitt tillatelse til oppføring av bolig med garasje på 
eiendommen gnr. 1 bnr. 96. 

Reguleringsbestemmelsenes § 6  for Heien boligområde-Ytstebrød, fremsetter et 
rekkefølgekrav. Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før lekeplass er 
opparbeidet i samsvar med planen. Det ble gitt dispensasjon fra rekkefølgekravet og 
midlertidig brukstillatelse i sak BMD 028/13 datert 15.01.13. Det er nylig gitt ny dispensasjon 
fra rekkefølgekravet og midlertidig brukstillatelse i sak BMD 179/13 datert 28.04.13.

Tiltakshaver Runar Østebrød har i e-post datert 05.05.13 søkt om reduksjon av 
behandlingsgebyr, og kommet med følgende begrunnelse:

Jeg klager på behandlingsgebyret på 4669,- for min behandling av midlertidig brukstillatelse 
gnr. 1 bnr. 96.

Jeg er en uskyldig part at ikke lekeplassen er ferdig opparbeidet. Når dere har gitt tillatelse til 
at det i dag er byggeaktivitet på lekeplassen må dere vel forstå at det ikke er mulig og 
opparbeide en lekeplass før gnr. 1 bnr. 101 og 102 er ferdigstilt.

Jeg synes dere bør sette en frist på at tomtene skal være ferdig opparbeidet slik at 
lekeplassen kan bli ferdigstilt så snart byggeaktiviteten er ferdig.

Vi kan ikke søke midlertidig brukstillatelse hver 3 mnd og betale 4669,- hver gang, hvis 
arbeidet drar ut i flere mnd.   

Saksbehandlers vurderinger:
Reguleringsplanen er vedtatt slik at det ikke kan gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest før lekeplass er opparbeidet. Dersom det ikke søkes om og gis dispensasjon fra 
rekkefølgekravet, vil det ikke være adgangen å bruke boligen. Tiltakshaver er derfor nødt til å 
søke om dispensasjon fra rekkefølgekravet hver tredje måned, frem til lekeplass er 
opparbeidet. 

Etter gebyrregulativets § 7 kan gebyr settes ned dersom ilagt gebyr er ”åpenbart urimelig” ut i 
fra det arbeid saken har vært for seksjon Byggesak eller av andre grunner er ”åpenbart 
urimelig”. Ordvalget ”åpenbart urimelig” tilsier at det bare er adgangen til å sette ned gebyret 
der forholdet mellom ilagt gebyr og utført arbeid for seksjon Byggesak er markant. Det er 
dermed tillatt med både en viss urimelighet og en stor grad av urimelighet. 

I følge gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som behandles etter 
medgått tid kr. 680,-. Dispensasjonsgebyret på kr. 4669,- tilsvarer arbeid i litt under 7 timer 
for 1 saksbehandler. Ettersom det aktuelle tiltaket er en dispensasjonssak, har saken vært 
forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 18.04.13. Det er medgått tid til å lese gjennom 
søknaden, tidligere gitt dispensasjon/midlertidig brukstillatelse samt skriving av 
dispensasjonsvedtaket, som også er forelagt byggesakssjefen. Det er derfor ikke grunn til å 
tro at tidsbruken for saksbehandler har vært åpenbart mindre enn det fastsatte gebyr for 
behandling av dispensasjonssaker 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 
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timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 
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. Dersom en tillater en reduksjon i gebyr i dette tilfellet, vil dette fort 
medføre at øvrige tiltakshavere må betale for andres søknader, noe som ikke er rimelig.

En finner ikke å kunne legge vekt på at tiltakshaver er en ”uskyldig part” i at lekeplassen ikke 
er opparbeidet. Tiltakshaver er nødt til å forholde seg til gjeldende reguleringsplan, noe som 
tiltakshaver og ansvarlig søker Hellvik Hus AS var eller burde være klar over da tillatelse til 
oppføring av bolig med garasje ble gitt.

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 gebyr, 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. 2.334,50.

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

262421
Dispensasjon/ Midlertidig brukstillatelse - Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar 
Østebrød, Ystebrødveien 637

280162
Midlertid brukstillatelse - dispensasjon - Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar 
Østebrød, Ytstebrødveien 637

281797 Klage på behandlingsgebyr av midlertid brukstillatelse gnr. 1 bnr. 96
282402 Reguleringsplan for Heien boligområde - tittelfelt.pdf
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282401 Reguleringsplan for Heien boligområde - plankart.pdf
282403 Reguleringsplan for Heien boligområde- bestemmelser.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.11.2010 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - oppføring av bolig gnr. 
1 bnr. 96, Ystebrødveien

2 I 12.11.2010 Hellvik Hus AS
Gjenpart av nabovarsel - dispensasjonsøknad for 
oppføring av garasje gnr. 1 bnr. 96, 
Ystebrødveien

3 I 25.11.2010 Hellvik Hus AS
Vedr. søknad om ansvarsrett - søknad om 
godkjenning av foretak gnr. 1 bnr. 96, Rune 
Østebrød

4 I 07.12.2010 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av 
bolighus  - gnr. 1 bnr. 96

5 X 14.12.2010 Forespørsel vedr. tilknytning offentlig kloakk

11 I 11.01.2011 HELLVIK HUS AS
Søknad om tillatelse i ett trinn  med dispensasjon 
- bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 -
Ytstebrødveien

6 I 18.01.2011 Runar Bowitz Østebrød Tinglyst erklæring

7 U 18.01.2011 Hellvik Hus AS
Tillatelse til tiltak - Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 
96 - Runar Østebrød, Ystebrødveien

8 X 18.01.2011 Godkjente ansvarsretter gnr. 1 bnr. 96
9 X 18.01.2011 Godkjente situasjonskart gnr. 1 bnr. 96
10 X 18.01.2011 Godkjente tegninger gnr. 1 bnr. 96

12 U 24.01.2011 Hellvik Hus AS
Tillatelse til tiltak - garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar 
Østebrød, Ystebrødveien

13 X 24.01.2011 Godkjent situasjonskart garasje gnr. 1 bnr. 96
14 X 24.01.2011 Godkjente tegninger garasje gnr. 1 bnr. 96
15 X 24.01.2011 Godkjente ansvarsretter garasje gnr. 1 bnr. 96

19 X 10.05.2011
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll gnr.1 
bnr.96, Ystebrødveien

20 I 27.06.2012 May Britt Olsen Rosland Merknad til tiltak på gnr. 1 bnr. 96

21 I 28.06.2012 Hellvik Hus AS
Søknad om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 
nr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ystebrødveien

22 U 16.07.2012 Hellvik Hus AS
Vedrørende søknad om ferdigattest for bolig med 
garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, 
Ystebrødveien

23 I 30.08.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr. 1 bnr. 
96 - Runar Østebrød, Ystebrødveien 637

24 I 06.09.2012 Hellvik Hus AS
Søknad om endring av tillatelse for mur og 
terreng gnr. 1 bnr. 96 - Ytstebrødveien

25 U 15.01.2013 Hellvik Hus AS
Dispensasjon/ Midlertidig brukstillatelse - Bolig 
med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, 
Ystebrødveien 637

26 I 11.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Situasjonskart og fasadetegninger - mur gnr. 1 
bnr. 96

28 U 11.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Foreløpig svar - mangelfull søknad - mur og 
terreng

34 I 11.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Anmodning om ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse - søknad om midlertidig 
brukstillatelse gnr. 1 bnr. 96
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30 I 12.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Søknad om dispensasjon og midlertidig 
brukstillatelse gnr. 1 bnr. 96

32 X 12.04.2013 Godkjente tegninger
31 X 12.04.2013 Godkjent situasjonskart
29 I 12.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS Søknad om ansvarsrett - Torbjørn Helland

33 I 12.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Samsvarserklæring - mur Torbjørn Helland 
Maskin AS

27 U 12.04.2013 Hellvik Hus AS
Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 - Mur og 
terreng, gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, 
Ystebrødveien 637

36 I 22.04.2013
Tobias Storm; 
Harald Pedersen

Merknader til dispensasjonen

35 U 28.04.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Midlertid brukstillatelse - dispensasjon - Bolig 
med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, 
Ytstebrødveien 637

37 I 05.05.2013 Runar Bowitz Østebrød
Klage på behandlingsgebyr av midlertid 
brukstillatelse gnr. 1 bnr. 96

38 U 07.05.2013 Runar Østebrød SV: Klage

Parter i saken:
            
SØK Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK

May Britt Olsen 
Rosland

Grødelandsvegen 221 4343 ORRE

TIL Runar Østebrød Sokndalsveien 1 4374 EGERSUND



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Hellvik Hus AS

Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/1544 / 10/2506 / GBR-1/96, FA-L42 Dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Tom Grøsfjell Direkte telefon: 51 46 83 25 /   

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Dispensasjon/ Midlertidig brukstillatelse - Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 -
Runar Østebrød, Ystebrødveien 637

Viser til anmodning om midlertidig brukstillatelse og dispensasjon, mottatt her 03.09.12.

Midlertidig brukstillatelse forutsetter dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplanen hvor 
det fremgår at boliger i planområdet ikke kan tas i bruk før det er ferdig opparbeidet 
lekeplass som vist i reguleringsplanen. Regulert lekeplass er ikke opparbeidet.

Det er i dispensasjonssøknaden anført:
Vi mener at følgende begrunnelse bør vektlegges i forbindelse med behandlingen av dispensasjon:

- Det ble gitt igangsettingstillatelse uten at rekkefølgekravet ble nevnt spesifikt.
- Lekeplassen vil bli opparbeidet så snart nevnte nabotomt til lekeplassen er bebygd.
- Spørsmålet om hvorvidt det er lekeplassen eller nabotomta som bør opparbeides først, er vår 

tiltakshaver uvedkommende og han bør derfor ikke bli skadelidende av dette forholdet.
- Huset til Runar Østebrød ble ferdigstilt i sommer. Det er derfor meget viktig at han nå får 

tillatelse til å ta boligen i bruk umiddelbart.
- Runar Østebrød kjente ikke til angjeldende rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene før nå 

i sommer. Ansvaret ligger her hos utbygger.
Vi kan ikke se ta en innvilgelse av dispensasjonssøknaden vil sette til side hensynene bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, og langt mindre at slike hensyn settes vesentlig til side. 
Det primære vernet av bestemmelsen er ivaretatt.
Ifølge lovens ordlyd er det sentrale ved vurderingen i hvilken grad hensynene og formålet bak loven 
blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.
Vi kan ikke se at noen naturinteresser blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Selvsagt er det 
viktig at det blir etablert en lekeplass på feltet. Men for både Runar Østebrød og en annen nabo, som 
er i amme situasjon, er det helt klart at behovet for å ta boligene i bruk som er det viktigste nå.

Søknaden om dispensasjon er forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte 26.09.12. 
Fylkesmannen hadde ingen særlige merknader til dispensasjonen, men understreket 
viktigheten av at opparbeidelse av lekeplass følges opp og faktisk blir gjennomført snarlig.

Planteknisk utvalg besluttet i møte den 17.01.12 å delegere dispensasjonsmyndighet til 
Rådmannen. Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.
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1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 

3.   Klager behandles av planteknisk utvalg.
4.   Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5.   Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Søknaden er behandlet som sak BMD 028/13 den 15.01.13.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs 
vedtak den 17.01.12 som sak PTU-004/12 dispenseres det fra reguleringsplanen for Heien, 
Ytstebrød og det godkjennes midlertidig brukstillatelse som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet til etablering av lekeplass før boligene i 
feltet tas i bruk, ikke blir vesentlig tilsidesatt da ingen boligeiere i området har umiddelbart 
behov for lekeplassen. Selv om rekkefølgekravet er ment å understreke viktigheten av at det 
opparbeides lekeplass før boligene tar i bruk, synes dette ivaretatt da dispensasjonen kun er 
midlertidig og gjelder så lenge selve brukstillatelsen gjelder, det vil si 3 måneder.
Kravet om opparbeidelse av lekeplass består samtidig som det ikke kan påregnes at det gis 
forlengelse av verken brukstillatelse eller dispensasjon. Dette vil være et insentiv for 
tiltakshaver for å legge forholdene til rette for opparbeidelse av lekeplass innen tidsperioden

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da angjeldende lekeplass er 
omsøkt og godkjent av bygningsmyndighetene og utbygger har konkrete planer om å 
opparbeide tiltaket innen kort tid.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

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:
3.7.f. Dispensasjon bestemmelse reguleringsplan kr. 4.614,-.

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt.

Midlertidig brukstillatelse gis på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon.
Det forutsettes at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Frist for utførelse av gjenstående arbeider settes til 3 måneder fra dags dato.

Ferdigattest utstedes mot dokumentasjon på at arbeidet er ferdigstilt.
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Det er søkers ansvar at byggeprosjektet avsluttes med ferdigattest. Jfr. pbl. §§ 21-10, 23-4.

Vedlagt følger midlertidig brukstillatelse for bolig og garasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 96.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef
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MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Saksnr

2010002506
Løpenr

13/1544
Eiendom/byggested

Ytstebrødveien 637           
Gnr

1
Bnr

96
Festenr

  
Seksjonsnr

  

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Hellvik Hus AS
Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Tiltakshaver (navn og adresse)

Runar Østebrød
Sokndalsveien 1
4370   EGERSUND

Spesifikasjon

TILTAKET/BYGGETS ART

Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ystebrødveien 637
Brukstillatelsen gjelder for: Hele tiltaket

Følgende deler av tiltaket:

Vedtak fattet av

Byggesakssjefen
Vedtak dato

24.01.11
Saksnr

BMD 032/11

MERKNADER

Brukstillatelsen gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og 
bygningslovens § 21-10 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, § 8-1.

Iflg. rapport om tilsyn i utførelsesfasen er det registrert mindre vesentlige mangler. Disse er 
imidlertid ikke til hinder for brukstillatelse. Gjenstående arbeider skal være utført innen 3 mnd.

Vilkår
Brukstillatelsen gjelder i 3 måneder, det vil si til og med 15.04.13.

Underskrift
Sted

Egersund

Dato

15.01.2013

Stempel/underskrift

Jarle Valle

Byggesakssjef

Kopi til:
Dalane Miljøverk Sokndalsveien 1165 4370 EGERSUND
Jermund Hegdal Branninspektør
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Greta Moland Sekretær
Runar Østebrød Sokndalsveien 1 4370 EGERSUND
Linda Tønnessen Konsulent

EIGERSUND 
KOMMUNE
Postboks 580



Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Hellvik Hus Hellvik AS

Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/12309 / 10/2506 / GBR-1/96, FA-L42 Dato: 29.04.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Midlertid brukstillatelse - dispensasjon - Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 -
Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637

Viser til anmodning om midlertidig brukstillatelse for bolig med garasje på eiendommen gnr. 
1 og bnr. 96 og søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav, mottatt her 15.04.13. Midlertidig 
brukstillatelse forutsetter dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplanen hvor det 
fremgår at boliger i planområdet ikke kan tas i bruk før det er ferdig opparbeidet lekeplass 
som vist i reguleringsplanen. Regulert lekeplass er ikke opparbeidet. Naboer er varslet om 
dispensasjonen. 

Ansvarlig søker Hellvik Hus Hellvik AS har begrunnet dispensasjonssøknaden med 
følgende:
En dispensasjon i denne saken vil etter vår vurdering ikke innebære en vesentlig 
tilsidesettelse av de nevnte hensyn.
Vi mener at følgende begrunnelse bør vektlegges i forbindelse med behandlingen av 
dispensasjon:

- Det ble gitt igangsettingstillatelse uten at rekkefølgekravet ble nevnt spesifikt
- Lekeplassen vil bli opparbeidet så snart nevnte nabotomt til lekeplassen er bebygget
- Spørsmålet om hvorvidt det er lekeplassen eller nabotomta som bør opparbeides 

først, er vår tiltakshaver uvedkommende og han bør derfor ikke bli skadelidende av 
dette forholdet

- Huset til Runar Østebrød ble ferdigstilt sommeren 2012. Etter positivt svar på søknad 
om midlertidig brukstillatelse, flyttet Østebrød inn. 

- Runar Østebrød kjente ikke til angjeldende rekkefølgekrav i 
reguleringsbestemmelsene før sommeren 2012. Ansvaret ligger her hos utbygger.

Vi kan ikke se at en innvilgelse av dispensasjonssøknaden vil sette til side hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og langt mindre at slike hensyn settes vesentlig til 
side. Det primære vernet av bestemmelsen er ivaretatt. 
I følge lovens ordlyd er det sentrale ved vurderingen i hvilken grad hensynene og formålet 
bak loven blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 

Vi kan ikke se at noen naturinteresser blir skadelidende dersom dispensasjon gis. Selvsagt 
er det viktig at det blir etablert en lekeplass på feltet. Men for både Runar Østebrød og en 
annen nabo, som er i samme situasjon, er det helt klart behovet for å ta boligene i bruk som 
er det viktigste nå. 
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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

Anmodning om ferdigattest vil bli sendt så snart lekeplassen er ferdig.

Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland i møte den 18.04.13:
Søknaden om dispensasjon er forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 18.04.13. 
Fylkesmannen hadde ingen spesielle merknader til tiltaket. Det vises for øvrig til merknader 
gitt i møte den 26.09.12, hvor Fylkesmannen understreker viktigheten av at opparbeidelse av 
lekeplass følges opp og faktisk blir gjennomført snarlig. 

Planteknisk utvalg besluttet i møte den 17.01.12 å delegere dispensasjonsmyndighet til 
Rådmannen. Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker 
i henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan-
og bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon

3. Klager behandles av planteknisk utvalg
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Søknaden er behandlet som sak BMD 179/13 den 28.04.13.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon fra rekkefølgekrav på eiendommen gnr. 
1 bnr. :
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs 
vedtak den 17.01.12 som sak PTU-004/12 dispenseres det fra reguleringsplanen for Heien, 
Ytstebrød og det godkjennes midlertidig brukstillatelse som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannen ikke har spesielle 
merknader til tiltaket, er det funnet at hensynet til etablering av lekeplass før boligene i feltet 
tas i bruk, ikke blir vesentlig tilsidesatt da ingen boligeiere i området har umiddelbart behov 
for lekeplassen. Selv om rekkefølgekravet er ment å understreke viktigheten av at det 
opparbeides lekeplass før boligene tas i bruk, synes dette ivaretatt da dispensasjonen kun er 
midlertidig og gjelder så lenge selve brukstillatelsen gjelder, det vil si 3 måneder. Kravet om 
opparbeidelse av lekeplass består samtidig som det ikke kan påregnes at det gis forlengelse 
av verken brukstillatelse eller dispensasjon. Dette vil være et insentiv for tiltakshaver for å 
legge forholdene til rette for opparbeidelse av lekeplass innen tidsperioden. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da angjeldende lekeplass er 
omsøkt og godkjent av bygningsmyndighetene og utbygger har konkrete planer om å 
opparbeide tiltaket innen kort tid.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

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 av klageadgangen. 

Behandlingsgebyr:
3.7.f. Dispensasjon bestemmelse reguleringsplan kr. 4.669,-.
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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

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Midlertidig brukstillatelse gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon fra 
ansvarlig søker Hellvik Hus Hellvik AS i skriv datert 11.04.13.
Det forutsettes at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

På denne bakgrunn og under forutsetning av at arbeidene for øvrig er utført i henhold til gitt 
tillatelse og plan- og bygningsloven med underliggende regelverk gis det midlertidig 
brukstillatelse for nevnte tiltak i henhold til plan- og bygningslovens §§ 21-10, 23-4.

Frist for utførelse av gjenstående arbeider settes til 3 måneder fra dags dato.

Ferdigattest utstedes mot dokumentasjon på at arbeidet er ferdigstilt.

Det er søkers ansvar at byggeprosjektet avsluttes med ferdigattest. Jfr. pbl. §§ 21-10, 23-4.

Vedlagt følger midlertidig brukstillatelse for bolighus med garasje på eiendommen gnr. 1 bnr. 
96.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Dalane Miljøverk Sokndalsveien 1165 4370 EGERSUND
Jermund Hegdal Branninspektør
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Linda Tønnessen Konsulent
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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

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Saksnr

2010002506
Løpenr

13/12309
Eiendom/byggested

           
Gnr

1
Bnr

96
Festenr

  
Seksjonsnr

  

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Hellvik Hus AS
Jærveien 1250
4375 HELLVIK  

Tiltakshaver (navn og adresse)

Runar Østebrød
Sokndalsveien 1
4370   EGERSUND

Spesifikasjon

TILTAKET/BYGGETS ART

Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637
Brukstillatelsen gjelder for: Hele tiltaket

Følgende deler av tiltaket:

Vedtak fattet av

Byggesakssjefen
Vedtak dato

18.01.11
Saksnr

BMD 023/11

MERKNADER

Brukstillatelsen gis etter anmodning og på grunnlag av fremlagt dokumentasjon; jfr. Plan- og 
bygningslovens § 21-10 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker, § 8-1.

Iflg. rapport om tilsyn i utførelsesfasen er det registrert mindre vesentlige mangler. Disse er 
imidlertid ikke til hinder for brukstillatelse. Gjenstående arbeider skal være utført innen 3 mnd.

Vilkår

Underskrift
Sted

Egersund

Dato

29.04.2013

Stempel/underskrift

Jarle Valle -Byggesakssjef

EIGERSUND 
KOMMUNE
Postboks 580

4379 EGERSUND



________________________________________________________________ 

Fra:  Runar Østebrød 
Sendt: 05.05.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Klage 
________________________________________________________________ 

 Hei, 

Jeg klager på behandlingsgebyret på 4669,- for min behandling av midlertid brukstillatelse gnr. 1 bnr. 96.

Jeg er en uskyldig part at ikke lekeplassen er ferdig opparbeidet.
Når dere har gitt tillatelse til at det idag er byggeaktivitet på lekeplassen må dere vel forstå at det ikke er 
mulig og opparbeide en lekeplass før gnr. 1 bnr. 101 og 102 er ferdigstilt.

Jeg syns dere bør sette en frist på at tomtene skal være ferdig opparbeidet slik at lekeplassen kan bli 
ferdigstilt så snart byggeaktiviteten er ferdig.

Vi kan ikke søke midlertidig brukstillatselse vær 3mnd og betale 4669,- vær gang, vis arbeidet drar ut i 
flere mnd.

Mvh
Runar Østebrød











Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2013
Arkiv: :GBR-5/143, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/459
Journalpostløpenr.:
13/10777

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
129/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293
  

Sammendrag:
Harry Myklebust søker den 22.02.13 og 13.03.13 om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143. Eiendommen inngår i kommuneplanens arealdel og er 
vist med formål LNF-område og ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Tiltaket forutsetter 
dermed dispensasjon fra formål i plan og forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø.

Tiltakshavers bolig har i dag et bebygd areal (BYA) på ca. 192m2. Etter omsøkt tilbygg vil 
boligen ha et BYA på ca. 204m2. I tillegg er det et uthus/garasje på eiendommen med BYA 
ca. 69m2. Eiendommen vil dermed få en sum på 261m2 for bebyggelse. Dette er mer enn 
det som tillates utenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i LNF-områder, hvor det etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 5.2 er tillatt med BYA 225m2. Et tilbygg til bolighus på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 143 vil dermed vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak 
forbudet mot bygging i 100-metersbeltet. Rådmannen kan dermed ikke anbefale 
dispensasjon.

Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg ikke anbefaler at det gis 
dispensasjon, er det klagerett på vedtaket. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler 
dispensasjon, sendes saken over for uttale hos Fylkesmannen. 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og 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 hensynet 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 plan og plan- og 
bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
føringer. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre boliger i planen. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningsloven § 11-6.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder 
kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist 
med formål LNF-område.

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om tiltak knyttet til eksisterende 
boligbebyggelse, gjelder etter § 5.2 ikke i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag:

Tiltak etter pbl. § 20-1 knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF utenfor 100metersbeltet 
til sjø og vassdrag, kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på 
følgende vilkår. 

Etter samme bestemmelse gjelder en begrensning på 225m2 BYA for sum bebyggelse.

b) Omfatter mindre endringer til eksisterende bygg, garasje, uthus, tilbygg eller påbygg på 
inntil 50m2, dog begrenset slik at max tillatt BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus 
og lignende) per enhet er 225 m2. 

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 første og andre ledd er tiltak i 100-metersbeltet langs sjø 
forbudt og det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova.

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. 



3

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 13.03.13 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanen hva gjelder tiltak i 100-
metersbeltet, samt tiltak i LNF-område. 
Boligen ligger på en høyde ved nora sundet og er svært eksponert for vind fra nordvest. 
Tiltaket er et le for vinden når en kommer ut døren fra vaskerom.

Boligen ligger på en hylle ca. 10 meter over vannet med en bratt fjellskrent ned mot nora 
sundet. Tiltaket vil ikke ha noen negativ innvirkning på ferdsel i 100-metersbeltet. 

Tiltaket ligger innenfor egen tomt. Ligger ut mot sjøen og vil ikke ha noen negativ innvirkning 
på LNF-området. Tiltaket vil gå i et med eksisterende bolig. 

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 § 1-1.

Søker har blant annet begrunnet søknaden om utvidelse av bolig med at boligen er 
vindutsatt og at tiltaket ikke vil ha nevneverdig betydning for ferdsel i 100-metersbeltet. Dette 
er relevante fordeler som kan tale 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 kan gis. 

Det kan være lett å legge ensidig vekt på tiltakshavers interesse i å gå dispensasjon og 
glemme at bestemmelsen i pbl. § 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet og LNF-
områder i kommunneplanens arealdel, også er bærer av andre hensyn, se Falkanger & 
Falkanger, Tingsrett 6. utgave, s.433 og Plan- og bygningsrett s. 205. Et hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er å fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner”, se lovens § 1-1 første ledd.  

Adgangen til å gi dispensasjon er begrunnet i hensynet til fleksibilitet, siden visse 
forbudsregler kan være så generelle at de ikke passer for et konkret tilfelle. Byggeforbudet i 
strandsonen og i LNF-områder i 100-metersbeltet er imidlertid konkret vurdert, slik at det skal 
særlig mye til for at en dispensasjon kan forsvares. 

Det må etter pbl. §§ 1-1 og 1-8 legges særskilt vekt på allmennhetens ferdselsrett og 
friluftsliv, landskapsestetiske verdier og områdenes biologiske mangfold, se. NOU 2001: 7 s. 
224.

Siktemålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet har vært og er at områdene i 
utgangspunktet skal holdes frie for bebyggelse. Ønsker kommunen å unnta deler av 
områdene fra forbudet, forutsettes det at det skjer gjennom plan, jf. NOU 2001: 7 s. 224.
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Det fremgår av NOU 2011: 7 s. 224 at byggeforbudet i strandsonen er en nasjonal markering 
både i forhold til planlegging og enkeltsaksbehandling, men at dette bare i begrenset grad 
har hindre utbygging på grunn av lempelig dispensasjonspraksis. 75 % av 
dispensasjonssaker i strandsonen har blitt innvilget. Konsekvensen er at områder har blitt 
redusert slik at muligheten for å gå i land med fra fritidsbåter, badeliv med videre og selve 
landskapsbildet er svekket. 

Miljøvernministeren har fra nasjonalt hold i brev av 11.november 1999 til kystkommunene 
skrevet at ytterligere nedbygging i sentrale strøk må forhindres, og at plan- og 
dispensasjonspraksis må skjerpes. Selv med en klart uttalt nasjonal politikk som går på at 
strandsonen skal søkes oppretthold for å sikre livsgrunnlag for plante- og dyreliv og for å 
legge til rette for allmennhetens ferdsel og friluftsliv på sjøen og i strandområdene, er 
utbyggingen økende. 

Forbudet mot bygging i strandsonen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling i disse 
områdene. 

Det er viktig å huske på at det klare utgangspunkt er at bygging i 100-metersbeltet er forbudt.
En dispensasjon i det foreliggende tilfelle vil klart gi uttrykk for privatisering i strandsonen, i 
strid med nasjonale og bindende føringer. En utvidelse av boligen vil medføre at en eiendom 
i strandsonen med allerede stor bebyggelse, vil fremtre som landskapsmessig dominerende 
og gi en redusert naturopplevelse i nordre sundet. Det vises til at det selv utenfor 100-
metersbeltet er en regel om max tillatt BYA for sum bebyggelse på 225m2. Her vil et tilbygg 
medføre at eiendommen får et bebygd areal på ca. 261m2. 

Det vises for øvrig også til at et stort bolighus ikke i seg selv og i forhold til omkringliggende
bebyggelse er tilpasset en plassering så nærme sjøen som 16 meter. Det vil også være 
andre måter å løse plassmangel på og en kan vanskelig se at ikke tiltakshaver var klar over 
hvilke regler som gjaldt for området da en valgte å bo på eiendommen gnr. 5 bnr. 143.

I håndbok 20 -2002 Juss i strandsonen fra Direktoratet for naturforvaltning, fremgår det på s. 
34 at det er viktig at det faste utvalg for plansaker, som er dispensasjonsmyndighet der ikke 
annet er fastsatt, ikke bruker sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at det undergraver 
planer som informasjons- og beslutningsgrunnlag.  

Et bærende hensyn bak kommuneplanen og forbudet mot bygging i 100-meterssonen er 
demokratihensyn. Bestemmelsene i planen og pbl. § 1-8 er kommet til gjennom 
demokratiske prosesser ved at henholdsvis det folkevalgte kommunestyret vedtar planer og 
bestemmelser og Stortinget vedtar lover. Kommuneplanen og pbl. § 1-8 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”. 

Kommuneplanen er relativt ny. Dette er et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da 
med at problemstillingen om dispensasjon er nøye 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 til vil også ha gyldighet for tilfeller der det gis én dispensasjon fra 
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kommuneplan, blant annet ut i fra presedensvirkninger. 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 boligeiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide sine boliger i 100-
metersbeltet i LNF-områder. 

Likhetsprinsippet eller prinsippet mot usaklig forskjellsbehandling har sitt grunnlag i den 
såkalte myndighetsmisbrukslæren som er utviklet gjennom høyesterettspraksis og juridisk 
teori, jf. blant annet høyesterettsdom i Rt.1974.149 og Eckhoff/Smith Forvaltningsrett 8. 
utgave s. 380. Læren utgjør en begrensning i kommunens 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. 

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet 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 og plan-
og bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
føringer. 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 Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon fra 
kommuneplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra Harry Myklebust om dispensasjon for tilbygg til 
bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 må ses i en større sammenheng og løses gjennom en 
eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
anbefale dispensasjon.

Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om forbud mot tiltak i LNF-områder blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi….

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

270745
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, tilbygg gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, 
Ytstebrødveien 293

270747 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
274177 Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293
270749 Situasjonskart
270750 Tegninger
277681 Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143
282346 Kommuneplanen - utsnitt.pdf
282345 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.02.2013 Seglem & Åse AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, tilbygg 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien
293

2 U 11.03.2013 Seglem & Åse AS
Foreløpig svar - Dispensasjon og søknad om ett-
trinns søknadsbehandling, tilbygg gnr. 5 bnr. 143 
- Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293

4 I 13.03.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293

3 I 19.03.2013 Ove Klausen
Tilbygg gnr. 5 bnr. 143, nye nabovarsler - Harry 
Myklebust

7 I 12.04.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143

5 U 12.04.2013
Seglem & Åse AS; 
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
bolig gnr. 5 bnr. 293

8 U 28.04.2013 Harry Myklebust; Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
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Ove Klausen; 
Seglem & Åse AS

bolig gnr. 5 bnr. 143

Parter i saken:
            

Dalane Kreditt og 
tomteutvikling AS

Postboks 313 4379 EGERSUND

TIL Harry Myklebust Ytstebrødveien 293 4374 EGERSUND
SØK Seglem & Åse AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
130/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56, 
Eigerøy
  

Sammendrag:
Det er den 29.11.12 søkt om dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33
til eiendommen gnr. 8 bnr. 78. Eiendommen inngår i reguleringsplan for Hovlandsvika m.m.. 
Videre gjelder kommuneplanens arealdel. Det sørvestre området av det omsøkte arealet er 
vist med formål LNF-område med hensynssone H560 – Bevaring naturmiljø. Omsøkt areal er 
på ca. 740m2, hvorav ca. 460m2 og ca. 280m2 inngår i reguleringsplan og kommuneplanens 
arealdel som LNF-område med hensynssone – bevaring naturmiljø. Saken anses dermed 
som prinsipiell. Det er også søkt om dispensasjon fra eiendomsgrenser i reguleringsplan.

En arealoverføring til boligformål vil ikke anses å ha stor betydning for området vist med 
hensynssone – bevaring naturmiljø som helhet. En dispensasjon vil dermed ikke føre til at 
hensynene bak kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med tiltaket 
anses klart større enn ulempene ved at det omsøkte arealet blir utnyttet hensiktsmessig ved 
at en hindrer stort vanntilsig til eiendommen gnr. 8 bnr. 78 samt at det omsøkte området ikke 
er av stor betydning som bevaringsområde naturmiljø.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Dersom 
Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjonen, avsluttes saken. Partene har klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Tellef Hovland og Ivar Bjørløw om 
dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33 til eiendommen gnr. 8 bnr. 
78, reguleringsplan for Hovlandsvika m.m., kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og at 
fordelene med tiltaket er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det legges
særlig vekt på at en deling gir Ivar Bjørløw eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 78 mulighet for å 
drenere/hindre vanntilsig inn på sin tomt. Det legges også særlig vekt på at det aktuelle 
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området ikke har stor betydning for området bevaring naturmiljø som helhet samt muligheten 
for en hensiktsmessig utnyttelse av omsøkt område. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden, Tangen, Sundstø, 
fylkesveg nr. 60 m.m, vedtatt av kommunestyret 14.06.76. Omsøkt areal er i planen regulert 
til Byggeområder – boliger. 

Videre gjelder kommuneplanens arealdel for området. Omsøkt areal er i planen vist med 
formål LNF-område og hensynssone H60 – bevaring naturmiljø. 

Det er søkt om dispensasjon fra eiendomsgrenser fastsatt i reguleringsplan og fra LNF-
formål med hensynssone bevaring naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Området er tenkt 
brukt til boligformål.

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. 

Søkerne har i skriv datert 28.11.12 begrunnet søknaden om dispensasjon med 
følgende:

Det søkes herved om deling av eiendom gnr. 8 bnr. 33. Fradelt parsell skal legges til 
eiendommen gnr. 8 bnr. 78. 

Delingen forutsetter dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan pga viste tomtegrenser og 
plangrense. 
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Arealet søkes tillagt gnr. 8 bnr. 78 på grunn av stort vanntilsig til denne eiendommen. Vannet 
kan på mest hensiktsmessig måte dreneres dersom arealet ligger på den berørte 
eiendommen. 

Delingen får ingen betydning for utnyttelsen/realiseringen av reguleringsplanen. Område som 
går marginalt ut over reguleringsplanen kan på ingen måte nyttes til jordbruk, og deling bør 
derfor kunne tillates. 

Saksbehandlers vurderinger:

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

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

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

Når det gjelder arealet vist med hensynssone ”bevaring naturmiljø” i kommuneplanens 
areadel, er dette et marginalt område helhetlig sett. Det vektlegges at jordbrukssjefen ikke 
har innvendinger mot tiltaket og at skogbrukssjefen ikke anser området for å ha stor 
betydning. Hensynene bak området som ”bevaring naturmiljø” vil dermed ikke bli ”vesentlig 
tilsidesatt”. Området gir ønsket tilleggsareal til eiendommen gnr. 8 bnr. 78. Det foreligger 
videre ikke nabomerknader til tiltaket. Fordelene med tiltaket er følgelig ”klart større” enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Konklusjon:

Dispensasjon kan gis ettersom hensynene bak inntegnede eiendomsgrenser og 
hensynssone ”bevaring naturmiljø” ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”. Fordelene med tiltaket er 
videre ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Tellef Hovland og Ivar Bjørløw om 
dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33 til eiendommen gnr. 8 bnr. 
78, reguleringsplan for Hovlandsvika m.m., kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknad om 
dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene 
med tiltaket ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det legges særlig vekt 
vekt på at området vist med formål bevaring naturmiljø er konkret og nøye vurdert gjennom 
demokratiske prosesser. I tillegg legges det vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de 
følgene en dispensasjon kan ha for andre områder vist med hensynssone bevaring 
naturmiljø i planen.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
256396 Søknad om deling gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56
256399 Situasjonskart
256397 Oversendelsesbrev
273673 SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33
282374 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - tittelfelt.pdf
282373 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - plankart.pdf
282372 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - bestemmelser.pdf
282371 Kommuneplanen - utsnitt.pdf
282370 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.11.2012 Tellef Hovland
Søknad om deling gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 
56

2 N 02.01.2013 Steinar Nordvoll Ber om uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

3 U 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttale i søknad om dispensasjon fra 
Frliuftsområde i kommuneplanen

4 U 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjonssøknad fra friluftsområde etter 
kommuneplan gnr. 8 bnr. 33 i Eigersund 
kommune

5 U 02.01.2013 Fylkesmannen i Dispensasjonssøknad fra friluftsområde etter 



5

Rogaland kommuneplan - gnr. 8 bnr. 33 i Eigersund 
kommune

6 N 10.01.2013 Asbjørn Herredsvela Uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33
7 N 15.03.2013 Asbjørn Herredsvela Uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Parter i saken:
            
P Ivar Bjørløw Sundstøveien 4 4374 EGERSUND
TIL Tellef Hovland Steinbakken 56 4374 EGERSUND

















________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 15.03.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33 
________________________________________________________________ 

 Jeg har ingen innvendinger. 

Mvh
Steinar  

  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 

Sendt: 13. mars 2013 15:02
Til: Hans Petter Tønnessen; Steinar Nordvoll; Jarle Valle
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Kommer det en uttale fra jordbruksjefen i tillegg? Eller har jordbrukssjefen ingen merknader til tiltaket?

Håper å få skrevet denne saken før neste skrivefrist.

Mvh.

Asbjørn

  _____  

Fra: Hans Petter Tønnessen 



Sendt: 5. mars 2013 11:40
Til: Steinar Nordvoll; Asbjørn Herredsvela
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei!

Jeg kan ikke se at denne skogen noen stor betydning, men minner om at all skog på Egerøy er vernskog.  
En reguleringsplan setter derimot vernskogbestemmelsen til side.

Mvh

Hans-Petter Tønnessen

skogbrukssjef

  _____  

Fra: Steinar Nordvoll 
Sendt: 4. mars 2013 12:46
Til: Hans Petter Tønnessen
Emne: VS: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei

Kan du se på dette Hans Petter. 

Har denne skogen noen stor betydning. 

Mvh
Steinar  



  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 
Sendt: 27. februar 2013 15:13

Til: Steinar Nordvoll
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Området er hvitt, siden det er en annen del av kommuneplanen som gjelder.

Vi har snakket med Plankontoret for å finne ut hva det er vist med formål til i kystdelsplanen.

Det er LNF-område med hensynssone H560 - Bevaring naturmiljø. Det øst for dette området (på den 
første delen av kommuneplanen) er vanlig LNF-område.

Mvh.

Asbjørn

  _____  

Fra: Steinar Nordvoll 
Sendt: 27. februar 2013 14:16
Til: Asbjørn Herredsvela
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Det som står som F11 er altså LNF? 

Hva er da det hvite skraverte feltet? Er det også LNF? 

Hans Petter Tønnessen sin far døde i dag. Må vente med uttalelse til han er tilbake. 



Mvh

Steinar  

  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 
Sendt: 27. februar 2013 08:53
Til: Steinar Nordvoll

Emne: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Jeg har snakket med Dag Kjetil om hva det aktuelle området er vist med formål til i kommuneplanen. 

Etter den gamle kommuneplanen var dette et friluftsområde. Det kunne se ut som det var det også etter 
den nye kommuneplanen, siden det står F11 på et område like nord for dette området og området har 
samme farge. 

Det riktige er imidlertid at området er et LNF-område. 

Stiller saken seg annerledes da? 

Det står i uttalen/notatet at området er et marginalt landbruksområde som består av annet areal og 
krattskog. Samtidig står det at det ikke skal drives landbruk i et friområde. Men det er altså ikke et 
friområde, men et LNF-område.

Jeg har prøvd å ringe, men du var i et møte. Sender en mail i tilfelle.



Hadde vært fint om du kunne sett på saken, slik at denne saken kan skrives til 25.mars, som er neste frist 
til PTU.

Med vennlig hilsen,

Asbjørn
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131/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013
  

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 13.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/13782 X 13.05.2013
Byggesakssjefen delegert 
01.05.- 12.05.2013

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
282638 Byggesakssjefen delegert 01.05.-12.05.2013.doc



Byggesakssjefen delegert 01.05.- 12.05.2013. 

ArkivSakID Nr Jdato Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalPost Saksnr 

'13/693 9 06.05.2013 OSK BMD 02.05.2013 Tillatelse til tiltak -
dispensasjon fra plan , oppføring 
bolig med leilighet gnr. 13 bnr. 
2675 - Storevollsveien 16 

'13/12663 '187/13 

'13/682 2 03.05.2013 OSK BMD 03.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
20-1 - deling og sammenføying -
gnr. 13 bnr. 2178 og bnr 394 

'13/12750 '188/13 

'12/1452 4 03.05.2013 OSK BMD 03.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
20-1 - deling av grunneiendom gnr. 
49 bnr. 18 - Kjeøy 

'13/12851 '189/13 

'12/972 26 03.05.2013 OSK BMD 03.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
20-1 - garasje med bod - gnr. 13 
bnr. 2661 fnr 1 - Sokndalsveien 
79A 

'13/12861 '190/13 

'13/681 4 03.05.2013 OSK BMD 03.05.2013 Tillatelse til tiltak -
dispensasjon fra reguleringsplan -
oppføring garasje - gnr. 13 bnr. 
1223 - Raunveien 10 

'13/12896 '191/13 

'11/2157 14 03.05.2013 OSK BMD 03.05.2013 Tillatelse til endring -
tømmefrekvens på renseanlegg gnr. 
107 bnr. 9 - Gåshusveien 28 

'13/12913 '192/13 

'12/2373 14 06.05.2013 OSK BMD 06.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
20-1 - forstøtningsmur og endret 
utkjørsel - gnr. 47 bnr. 100 -
Lagårdsveien 14 

'13/13030 '193/13 

'13/335 15 06.05.2013 OSK BMD 06.05.2013 Tillatelse til tiltak -
opparbeidelse av veg, vann og 
avløp - Kongshaug boligfelt - gnr. 
5 bnr. 236 - Saurdal 

'13/13057 '194/13 



'12/1309 15 08.05.2013 AHE2 BMD 08.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 med dispensasjon -
Tilbygg/fasadeendring gnr. 13 bnr. 
560 - Cecilie Waland Abelsen og 
Aleksander Gimsøy Abelsen, 

'13/13351 '195/13 

'13/893 2 08.05.2013 AHE2 BMD 08.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Deling av parseller gnr. 60 
bnr. 16 og bnr. 20 

'13/13026 '196/13 



 
 

Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
02.01.2013 
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