
Ettersendelse av følgende dokumenter og saker til PTU 11.6.2013: 
 
 
 
FØLGENDE ETTERSENDES 
 

 Protokollen fra møte 28.5.2013 
 Ny behandling  av sak om Brannsikring Hauen, sak 157/13 . 
 Nytt saksforelegg i sak 140/13 - vedr. Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes. 

 
Nye saker på sakslisten  
 Sak 158/13 - Naust gnr. 13, bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 

Takvindu. 
 Sak 159/13 - Søknad om fradeling av parsell til oppføring av forskningsfjos 

gnr. 114/bnr. 1 – Dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel – 
Primagruppen AS og Håkon Øglend, Nese. 

 
 Ny referatsak: Brev til Odd Olsen og Kjellaug K. Olsen vedr. lekeplass gnr. 1 bnr. 10, 

Ytstebrødveien 688. 
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Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:00  
Sak – fra / til: 119/13 - 131/13 + 157/13 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
   
Bjørn Reidar Berentsen -  APRoger Sæstad – AP Renate Tråsavik – AP 
Bjørn Carlsen – H Kjell Vidar Nygård - H Arid Hetland Robertson – H 
Alf Tore Sæstad – KRF Bente S.Gunvaldsen - KRF Tor Olaf Gya – SP 
Brit L. Kvassheim - V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Mai Helen H. Ervik - FRP   
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Jan Aksel Skadberg - FRP   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
   
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie og byggesakssjef Jarle Valle,  
Plansjef Dag Kjetil Tonheim 
 
Merknader til møtet: 

 Det ble foretatt befaring i følgende saker: Sak 121/13, sak 122/13 og sak 123/13. 
 Ved møtets start ble det enstemmig vedtatt å sette følgende sak på sakslisten 157/13 – 

Naust gnr. 13. bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen nr 3. Overtredelsegebyr – ny 
behandling. (Dette medfører at saksnr. blir uregelmessig på siste sak) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder Leif Broch 
 Utvalgssekretær 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11): 
 

Arbeiderpartiet Varamedlemmer 
Bjørn Reidar Berentsen 
Roger Sæstad 
Renate Tråsavik 

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

Fremskrittspartiet Varamedlemmer 
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår 

2  Jan Aksel Skadberg 
3  Hans Petter Helland 

Høyre Varamedlemmer 
Kjell Vidar Nygård 
Astrid Hetland Robertson 
Bjørn Carlsen 

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

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer 
Alf Tore Sæstad 
Bente Skåra Gunvaldsen 

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

Senterpartiet Varamedlemmer 
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal 

2  May Sissel Nodland 
3  Johan Egeland 

Venstre Varamedlemmer 
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje 

2  Asbjørn Mathisen Rake 
3  Birgit Rodvelt 

 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

119/13 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. 
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127/13 
Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 5 bnr. 199 - 
Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. Klagebehandling. 

 

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  

157/13 
Naust gnr. 13. bnr. 2050 – Odd Roger Knutsen, Lyngtangen nr 3. 
Overtredelsegebyr – ny behandling (Ny sak) 
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119/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
28.05.2013  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 28.05.2013:
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
 Bente S. Gundvaldsen (KrF) stilte spørsmål om hvorvidt det er nødvendig å behandle alle 

plansaker politisk 1. gang. 
 

Plansjefen opplyste at det er lovpålagt. 
 
 
 Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om hva som er status for lys på skolevei Hellviksveien. 
 

Kommunalsjef teknisk opplyste at det er en dialog med leder for velforeningen og seksjon 
vei og utemiljø, som jobber videre med saken. Herunder i trafikksikkerhetsplanen. 

 
 
 Alf Tore Sæstad (KrF) stilte spørsmål om hva som er regelverket for å byggemelde linjer for 

Dalane Energi IKS. 
 

Plansjef og byggesakssjef opplyste at Dalane Energi IKS har en områdekonsesjon, men at 
det har vært uenighet mellom Dalane Energi IKS og kommunen om hvordan denne skulle 
tolkes. Saken ble derfor oversendt til NVE for avgjørelse og der fikk kommunen fullt 
medhold. Skrivet fra NVE legges frem som referatsak på et senere møte. 

 
 
Votering: 
 
 
PTU-119/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

120/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
14.05.2013  
 

Forslag til vedtak 13.05.2013: 
 
Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 14.05.2013 godkjennes. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 
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PTU-120/13 Vedtak: 
 

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 14.05.2013 godkjennes. 
 
Vedtak er enstemmig. 
 
 

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   
 

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.    

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.  

 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

~ o ~ 
 
 Jan Axsel Skadberg (FrP) erklærte seg ugild og trådte ut under votering av punkt 2-6 idet 

han som nabo er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det fremkom ikke merknader til 
saken, og PTU var 10 under votering av punkt 2-6. 

~ o ~ 
  
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”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 

Side 6 av 136



med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund. Med følgende begrunnelse: Adkomst er fra 
offentlig vei og fremstår som en egen parsell.” 

 
  
Votering punkt 1: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstiling punkt 1. 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 2-6 enstemmig vedtatt.  
 PTU var 10 under votering av disse punkt 2-6 
 
 
PTU-121/13 Vedtak: 
 

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. Med følgende begrunnelse: Adkomst er fra 
offentlig vei og fremstår som en egen parsell. 

 
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.    

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. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
  
 

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

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.” 

Side 7 av 136



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 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området som blir lagt under 
vann når demningen er ferdig fylt. ” 

 
 
Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret og gyting i vassdraget.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.  
Roger Sæstads forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (SP) 
 
 
PTU-122/13 Vedtak: 
 

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”. 

4. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området 
som blir lagt under vann når demningen er ferdig fylt.” 

5. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret og 
gyting i vassdraget.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtak er enstemmig. 
 
 

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

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
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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. 
4 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel 
 
I bestemmelsene settes: 
1 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport 
2 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng. 
 
Andre forhold: 
1 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
2 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. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport.” 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  
”Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht dette.”  
 
 
Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 
Stedsstøpte murer tillates ikke.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag og planbestemmelser enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag (ekstra vei) enstemmig vedtatt.  
Sæstads forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling bestemmelsenes 

punkt 2. 
Nygårds forslag (geoteknisk rapport) enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling bestemmelsens punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (SP+FrP) 
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 2 falt med 10 mot 1 stemmer. (Bente S. 

Gundvaldsen (KrFF)) 
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PTU-123/13 Vedtak: 
 

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. 
4 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol 

for avkjørsel 
5. Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht dette. 
 
I bestemmelsene settes: 
1.  Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport. 
2.  Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 

Stedsstøpte murer tillates ikke. 
 

Andre forhold: 
1 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
2.  Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport. 

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

124/13: Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i 
Egersund  
 

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”. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i kommunestyret 
17.6.2013.  
Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens økonomiske 
ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med dette før utsending 
til planteknisk utvalg og kommunestyret.” 

 
 
Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag. 
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PTU-124/13 Vedtak: 
 

1. Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i 
kommunestyret 17.6.2013.  
 

2. Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med 
dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

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

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. 
 
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. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
PTU-125/13 Vedtak: 
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med 
søknad datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter 
plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i 
kommuneplanen eller kravet om reguleringsplan. Delingen er neppe egnet til å skape 
forventninger om annen bruk enn som vist i kommuneplanens arealdel da søknaden tar 
sikte på å formalisere eiendomsforhold og forenkle utviklingen av boligområde benevnt 
som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår også for tiden reguleringsplanarbeid 
som forutsatt i kommuneplanens bestemmelser. De deler av parsellen som blir regulert 
til friluftsformål skal overdras til Eigersund kommune. 
 
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. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

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

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. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Astrid H. Robertson (H) foreslo slikt vedtak:  

”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 
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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.” 

 
Votering: 
Robertsons forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. 
 
 
PTU-126/13 Vedtak: 
 

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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

127/13: Søknad om innglassing av terrasse/uteplass ved hytte gnr. 
5 bnr. 199 - Astri og Tore B. Helvig, Øvre Maurholen. 
Klagebehandling.  
 

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 merarbeidet kommunen har hatt med at dette tiltaket ble gjennomført 
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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. 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-127/13 Vedtak: 
 

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: 
 
3. 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. 

 
4. 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 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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

128/13: Midlertidig brukstillatelse - dispensasjon -Bolig med garasje 
gnr. 1 bnr. 96 - Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637. Søknad om 
redusert gebyr.  
 

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. 
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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. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-128/13 Vedtak: 
 

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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

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

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.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningsloven § 11-6. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt vedtak:  
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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. Det foreligger ingen nabomerknader. 
2. Det er ingen forringelse av området eller begrensning av LNF. 
3. Bratt terreng (fjellhylle) og ingen allmenn ferdsel. 

 
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.” 

 
 
Votering: 
Øiumshaugens forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Bente S. Gundvaldsen (KrF) + AP) 
 
 
PTU-129/13 Vedtak: 
 

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. Det foreligger ingen nabomerknader. 
2. Det er ingen forringelse av området eller begrensning av LNF. 
3. Bratt terreng (fjellhylle) og ingen allmenn ferdsel. 

 
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. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

 
 

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

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 
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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 
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. 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannnens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-130/13 Vedtak: 
 

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 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. 

 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

131/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013  
 

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 
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28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
PTU-131/13 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
************ TILLEGGSSAKER ************ 

157/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
nr 3. Overtredelsesgebyr - ny behandling.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 28.05.2013: 
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av 
tiltakshaver Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet 
overtredelsesgebyr, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis 
medhold. 
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.”  
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes:  
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-
. 

Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.” 
 
Nytt punkt i vedtaket: 
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8, jf. forskrift om 
saksbehandling §§ 16-1 og 16-2: 
Det ilegges gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Ved utmåling av gebyrenes størrelse er forskrift om saksbehandling § 16-2 lagt til 
grunn. Det vises til vurdering under ”Saksbehandleres vurderinger.” 
 
De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes. 
 
Det er klagerett for partene på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og 32-8, jf. 
forskrift om saksbehandling §§ 16-1 og 16-2, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
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PTU-157/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av 
tiltakshaver Odd Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet 
overtredelsesgebyr, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager gis delvis 
medhold. 
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og 
kloakk i naust.”  
 
Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes:  
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8: 

Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.” 

 
Nytt punkt i vedtaket: 
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8, jf. forskrift om saksbehandling 
§§ 16-1 og 16-2: 
Det ilegges gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-. 
Ved utmåling av gebyrenes størrelse er forskrift om saksbehandling § 16-2 lagt til grunn. 
Det vises til vurdering under ”Saksbehandleres vurderinger.” 
 
De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes. 
 
Det er klagerett for partene på det nye vedtaket. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og 32-8, jf. 
forskrift om saksbehandling §§ 16-1 og 16-2, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  29.05.2013
Arkiv: :FA-M70
Arkivsaksnr.:
08/759
Journalpostløpenr.:
13/15518

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
157/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013
044/13 Kommunestyret 17.06.2013

Bybrannsikring i Egersund - ny behandling
  
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 29.05.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

28.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak: 
”Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i kommunestyret 
17.6.2013. 
Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med 
dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.
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PTU-124/13 Vedtak:

1. Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i 
kommunestyret 17.6.2013. 

2. Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd 
med dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret.

Vedtaket er enstemmig.

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.

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 
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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.
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.
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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.

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.
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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:
”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
259953 Brannsikringsplan for Hauen området - Bybrannsikring i Egersund
263366 vedlegg.pdf
263365 HAUEN OMRÅDET 2013.doc

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 
bereskap

Ang. tilbud om midler til kommuner med 
verneverdig tett trehusbebyggelse

5 U 06.03.2009 Riksantikvaren
Søknad om midler i forbindelse med brannsikring 
av verneverdig tett trehusbebyggelse i Egersund
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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
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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; 
John Vigrestad; 
Einar Tønnessen; 
Lode Eiendom AS; 
Næringsdrivende i 
Hauen-området; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Bybrannsikring i Egersund sentrum. Invitasjon til 
møte.

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
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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

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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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.05.2013
Arkiv: :FA-M70
Arkivsaksnr.:
08/759
Journalpostløpenr.:
12/32886

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
124/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

Planteknisk utvalg 11.06.2013
061/13 Kommunestyret 17.06.2013

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 29.05.2013:

”Brannsikringsplan – Hauen-området 2013” vedtas som framlagt.  

Brannbegrensende og forebyggende tiltak med økonomiske konsekvenser for Eigersund 
kommune, fremmes i ”Budsjett og økonomiplan 2013 – 2017”.

28.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak: 
”Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i kommunestyret 
17.6.2013. 
Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd med 
dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens forslag.
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PTU-124/13 Vedtak:

1. Saken behandles på neste møte i planteknisk utvalg 11.6.2013 og i 
kommunestyret 17.6.2013. 

2. Ansvarsfordeling som er angitt i rapportens (s. 199), angår ikke kommunens 
økonomiske ansvar, men ansvar for gjennomføring. Rapporten endres i tråd 
med dette før utsending til planteknisk utvalg og kommunestyret.

Vedtaket er enstemmig.

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.

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. 
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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.
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 
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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.

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 ~
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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 
bereskap

Ang. tilbud om midler til kommuner med 
verneverdig tett trehusbebyggelse

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 
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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; 
John Vigrestad; 
Einar Tønnessen; 
Lode Eiendom AS; 
Næringsdrivende i 
Hauen-området; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

Bybrannsikring i Egersund sentrum. Invitasjon til 
møte.

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 

Oversendelse av vedtak - Bybrannsikring i 
Egersund
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Eiendomsselskap AS; 
Einar Tønnessen; 
Geir Vigrestad; 
Rogaland 
fylkeskommune 
v/Ingebjørg Reigstad

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

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

Side 35 av 136



8Side 36 av 136



Side 37 av 136



Side 38 av 136



Side 39 av 136



Side 40 av 136



- 1 -

Brannsikringsplan – Hauen-området

2013

Vedtatt av planteknisk utvalg i Eigersund kommune den xx.xx.13
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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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         Brannsikringsplanen er gjeldene for området innenfor den røde streken.
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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.
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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.

Følgende ansvarsfordeling foreslås:
Installering
Brannbegrensende tiltak Ansvar
Brannalarmsentral Eier
Branndetektorer Eier
Vanntåkeanlegg på loft Eier
Fasadesprinkling Eier

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 Eier
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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Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes, delfelt B29-B36
  

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

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

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

I forbindelse med behandlingen av utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling vedrørende del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes, ble det i 
kommunestyret fattet vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen for å avklare 
noen spørsmål. Spørsmålene og svarene er medtatt i denne saken.

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

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

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

05.03.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-034/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

Vedtaket er enstemmig.

11.03.2013 Kommunestyret

Møtebehandling:

 Møtet ble enstemmig lukket under deler av behandlingen jf. kl. 31, nr 3 og offl. § 23.
~ o ~

 Morten Haug (KrF) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er byggeleder i et 
utbyggingsselskap, jf. fvl. § 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og Elise 
Sæstad Jacobsen (KrF) tok sete.

~ o ~
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 

KS-006/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

I K-sak 43/11 vedtok Kommunestyret den 3/10-2011 bl.a. at ”Det etableres en avtale med 
Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen (hvor de har tomter i feltene B29, B32, 
B33, B35 og B36). I denne utbyggingen legges det inn 13 kommunale tomter (som naturlig 
hører med i delfeltutbyggingen). Utgangspunktet er at Larsen & Bjørkeland skal administrere 
utbyggingen og hvor de kommunale tomtene selges til markedspris. Rådmannen får fullmakt 
til å selge de kommunale tomtene i felt B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder
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godkjenne pris på tomtene. De første 13 kommunale tomtene selges samlet ut etter 
markedspris.”

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

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

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

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

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

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

En påkravsgaranti ("on-demand"-garanti), er en garanti som innebærer selvstendig 
forpliktelse for kreditor (banken) til å betale debitor (kommunen) på første anmodning det 
beløpet debitor mener seg berettiget til, etter mislighold av utbygger. Beløpet vil bli utbetalt 
uten at kommunen trenger avklare skyld med utbygger, evt boet ved utbyggers konkurs. En 
påkravsgaranti er en relativt streng garantitype, som Rådmannen mener er nødvendig for å 
sikre kommunens interesser dersom utbygger av en eller annen grunn ikke ferdigstiller 
infrastrukturen som kommunen skal overta. 
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I tillegg til punktet om garanti, har utbyggingsavtalen et punkt om justering av merverdiavgift 
for anlegg som utbygger bekoster og som skal overdras til kommunen. I dette tilfellet gjelder 
avtalen for vei, vann og avløp og en lekeplass. Kommunestyret vedtok den 1/10-12 en sak 
om kommunal overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt 
merverdiavgift (mva) refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 
50 % til hver av utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Følgende spørsmål med tilhørende svar til saken ble stilt. Svarene er besvart av 
prosjektleder for Hestnesutbyggingen, og sendt til spørsmålsstiller.

Spørsmål 1: Første spørsmål var om det bare foreligger en plan med bestemmelser for 
Hestnes.

Svar: Det foreligger kun én reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, vedtatt 8/6-2009.

Spørsmål 2: I det grønne arket står det at deler av området kan utbygges separat. Ut fra min 
kjennskap til planen er det ikke lagt opp til en slik løsning. 

Svar: I det grønne notatet står det at feltet som nå bygges ut av Larsen & Bjørkeland ikke er 
avhengig av samleveien, da feltet har egen avkjørsel fra Hestnesveien. Det er ikke satt krav i 
planen om at samleveien eller annen hovedinfrastruktur (utenom fylkesveien og bro over 
Lygre) skal bygges før det gis byggetillatelse for nye hus. Det er søkt om og innvilget 
igangsettingstillatelse for infrastruktur for dette feltet med ca 31 boenheter. Hestnesfeltet vil 
nødvendigvis bli utbygget etappevis. Det er på tross av manglende krav oppnådd enighet om 
at Larsen & Bjørkeland skal bidra med anleggsbidrag til overordnet infrastruktur for alle 
boenhetene i feltet.

Spørsmål 3: Neste spørsmål var om salget var i overensstemmelse med tidligere vedtak i 
planen.

Svar: Det er ikke fattet vedtak vedrørende salg i planen. I sak 043/11 til kommunestyret om 
realisering mulig utbygging i Hestnes ble det fattet følgende vedtak vedrørende salg av 13 
kommunale tomter i angjeldende felt:

Det etableres en avtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen (hvor 
de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne utbyggingen legges det inn 
13 kommunale tomter (som naturlig hører med i delfeltutbyggingen). Utgangspunktet er 
at Larsen & Bjørkeland skal administrere utbyggingen og hvor de kommunale tomtene 
selges til markedspris. Rådmannen får fullmakt til å selge de kommunale tomtene i felt 
B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder godkjenne pris på tomtene. De første 
13 kommunale tomtene selges samlet ut etter markedspris.

Tomtene er solgt etter innhenting av to uavhengige takster, der begge takstfirmaene satt 
tomtenes markedsverdi som ferdig opparbeidet tomteområde til 10 millioner kroner. Etter 
fratrekk av opparbeidelseskostnader, inkludert anleggsbidrag til felles infrastruktur, ble 
råtomtverdien negativ (-93.000,- per tomt). Tomtene ble solgt til en høyere pris en 
verdivurderingen tilsa. 

Spørsmål 4: Er beløpet for teknisk infrastruktur på 95 mil kvalitet sikret at alle kostnader er 
med i forhold til dagens marked for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Svar: Beregnede kostnader for overordnet infrastruktur er kvalitetssikret så godt det lar seg 
gjøre på det nåværende tidspunkt. Alle tall er oppjustert til 2012-tall. Det er stor usikkerhet 
knyttet til investeringer av et så stort omfang, og endelig kostnad vil ikke foreligge før 
anlegget er ferdigstilt. 

Side 62 av 136



5

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

Administrasjonen ba om å få oversendt de ulike spørsmålene skriftlig. Vi har besvart 
spørsmålene som var stilt, og kan ikke se at spørsmål og svar danner grunnlag for å endre 
den opprinnelige saken. Kommunestyrets oppgave i forbindelse med utbyggingsavtaler er 
enten å godkjenne avtalen eller å sende avtalen tilbake for nye forhandlinger mellom 
partene.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for saken.

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

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

~ o ~

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

Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

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

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 13.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Fjerning av trær på kommunens eiendom i 
Hestnes
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3 U 10.10.2012 Larsen & Bjørkeland AS Møtereferat fra forhandlingsmøte 10.10.12

7 I 20.11.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Utbygging Hestnes - oppsummering etter møte 
19.11.12

4 I 11.12.2012
Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS

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

9 N 14.03.2013 Leif Erik Egaas
Vedrørende utbyggingsavtale for del av 
Rundevoll / Hestnes - Sak 6/13

11 U 06.05.2013 Statens Kartverk
Oversendelse av 14 skjøter til tinglysning - gnr 13 
bnr 2679-2692

Parter i saken:
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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
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Internt notat
  

  

Notat vedrørende utbyggingsavtalen med Larsen & Bjørkeland

Vår ref.: 13/4790 / 13/382 / FE-611, FA-L80, TI-&01 Dato: 13.02.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Telefon: 51 46 83 14 Mobiltelefon: 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no

I forbindelse med politisk sak om godkjenning av utbyggingsavtale som er fremforhandlet 
mellom Eigersund kommune og Larsen & Bjørkeland, har Rådmannen bedt om at det 
orienteres nærmere om vilkårene for utbyggingsavtalen og salget av 13 kommunale tomter. 
Formannskapet ble orientert om forholdet i deres møte 13. desember. Det har av 
forretningsmessige hensyn vært ønskelig at detaljene rundt forhandlingene har vært unntatt 
offentlighet, jf Offentlighetsloven § 23.

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom kommunen og Larsen & Bjørkeland viste seg å 
bli langt tøffere enn det under oppstart av forhandlingene tegnet til. Fra kommunens side har 
det vært svært viktig at kommunestyrets avgjørelse om at alle nye tomter i planområdet skal 
delta i finansieringen av felles infrastruktur til området. Det gjelder både kommunale og 
private tomter. Hovedinfrastrukturen er beregnet til 94 millioner kroner. 

I henhold til Plan- og bygningsloven er det to muligheter for en utbygger til å få dekket 
kostnader som denne betaler for vei, vann og avløp fra tomteeierne. Det gjelder enten 
utbyggingen er offentlig eller privat. Den ene måten er refusjon etter plan- og bygningslovens 
kapittel 18, som etter strenge og kompliserte regler beregner kostnader for infrastruktur som 
har vært nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen. Lovverket regulerer hvilke 
utgifter den enkelte grunneier kan belastes og utbyggers refusjon for en andel av sine 
kostnader. Den andre måten er å inngå en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger, en 
utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene, 
herunder hvem som skal utføre og bekoste de ulike tiltakene, for å sikre at utbyggingen skjer 
i samsvar med reguleringsplanen. Avtalen forhandles frem mellom partene før den legges ut 
til offentlig høring og endelig vedtas av kommunestyret. Det er en frivillig utbyggingsavtale 
som er fremforhandlet mellom kommunen og Larsen & Bjørkeland.

Utfordringen med denne utbyggingsavtalen er at tomtene i feltet Larsen & Bjørkeland skal 
bygge ut ikke er avhengig av samleveien, da feltet har egen avkjørsel fra Hestnesveien. 
Videre ligger feltet under den kotehøyden som er avhengig av trykk fra et nytt 
høydebasseng. Og endelig er energikapasiteten til Hestnesfeltet per i dag tilstrekkelig til de 
ca hundre første boligene som bygges. Det er ikke satt rekkefølgekrav til samlevei, 
høydebasseng eller utvidet strømtilførsel i reguleringsbestemmelsene. I utgangspunktet 
kunne dermed Larsen & Bjørkeland søkt om, og ville fått innvilget, byggetillatelse etter 
vedtatt reguleringsplan. En beregning av refusjon, gitt at fellesutgiftene ikke er nødvendige 
for delfeltet, ville sannsynligvis resultert i ingen refusjon.

I kommunestyrets vedtaket i oktober 2011 var det bestemt at 13 kommunale tomtene skulle 
selges til Larsen & Bjørkeland til markedspris. To uavhengige takster for de kommunale 
tomtene ble innhentet. Begges takstene landet på en verdivurdering for ferdig opparbeidede 
tomter på 10 millioner kroner. Til fratrekk for verdien kommer utgifter til felles infrastruktur, 
interne opparbeidelseskostnader for delfeltet, fjellsikring og diverse 
administrasjonskostnader. Samlet sett ble verdien på ferdig opparbeidede tomter, når 
opparbeidelseskostnadene var fratrukket, negativ. Det skyldes både høye 
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opparbeidelseskostnader internt i feltet og høye felleskostnadene til samlevei, 
høydebasseng, strøm og lekeplasser.

Forhandlingene mellom partene dreide seg om en fornuftig fordeling av felleskostnader og 
tomtepriser, gitt kommunens forutsetning om fordeling av felleskostnadene på alle nye 
boenheter og tomtenes negative takst for ferdig opparbeidede tomter. Partene kom til slutt 
fram til en pakkeløsning, der Larsen & Bjørkeland betaler en samlet sum på vel 9,2 millioner 
kroner. Larsen & Bjørkeland kommer i gang med feltutbyggingen og kommunen får dekket 
inn kostnadene til felles infrastruktur for alle tomtene i feltet. Alternativ løsning hadde blitt at 
kommunen kun fikk dekket fellesutgifter for de kommunale tomtene. Fremforhandlet sum 
dekker således felles infrastruktur for alle tomtene i feltet og pris for de kommunale tomtene 
som overføres utbygger.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

-3.100.000 -3.100.000 -3.000.000
Sum

Med vennlig hilsen

Åshild Bakken
Prosjektleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.05.2013
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
13/15422

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
158/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 
3. Takvindu.
  

Sammendrag:
Fylkesmannen i Rogaland har opphevet vedtaket i PTU-sak 129/12 fra den 28.08.12, der det 
ble gitt tillatelse til fasadeendring, men ikke til takvindu. Fylkesmannen vektlegger at 
innsetting av takvindu normalt ikke er søknadspliktig og at dette takvinduet ikke fører til at 
bygningens karakter endres og at det heller ikke endrer inntrykket av bygningens funksjon, 
samt at naustet med takvinduet oppfyller kravet til visuell kvalitet i plan- og bygningsloven § 
29-2.

Ettersom hele vedtaket er opphevet, må det fattes et nytt vedtak for at de fasadeendringene 
som det ble gitt tillatelse til i sak 120/12 den 28.08.12 skal være godkjente. Det anbefales at 
det fattes et nytt vedtak der Planteknisk utvalg klart gir uttrykk for at det ikke er tradisjon for 
at naust i Eigersund kommune har takvindu.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 30.05.2013:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av at takvindu 
utgår.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Byggetillatelse av den 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Begrunnelsen for at Planteknisk utvalg ikke kan godkjenne at det settes inn takvindu på 
naustet er at det ikke er tradisjon for at naust i Eigersund kommune har takvindu. Dette er en 
tradisjon som Eigersund kommune har et sterkt ønske om å beholde.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 29-2 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon i møte den 20.01.09. 
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

M-019/09 Vedtak:

Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som 
tilsier at det kan gis dispensasjon fra pbl. § 70.2 vedrørende avstand til nabogrensen 
og fra § 8 i reguleringsbestemmelsene vedrørende utnyttelsesgrad.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere.
 Tomtene er smale og kan være vanskelig å bebygge uten å komme i strid med 

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk 

før ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 99.
3. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
4. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Miljøutvalget behandlet den 30.08.11 søknad om endring av tillatelse i forbindelse med 
oppføring av naust. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

M-146/11 Vedtak:
Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende 
og funksjon, jfr. plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i 
dette avslås søknaden om endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i 
fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket oppføres slik det ble godkjent av Miljøutvalget
den 20.01.09 (sak 019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Planteknisk utvalg behandlet en søknad i møte den 28.08.12.

PTU-120/12 Vedtak:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av 
at takvindu utgår.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
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2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen.

Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Planteknisk utvalg behandlet en klage den 05.02.13.

PTU-sak 028/13 Vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye gjennomgått klagen fra Eger Bygg og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke inneholder nye og vesentlige opplysninger som 
ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Klager gis derfor ikke 
medhold. Vedtaket i sak PTU 120/12, den 28.08.12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
Vedtaket var enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 028/13 den 05.02.13 ble sendt over til Fylkesmannen den 
13.02.13.

I brev av den 19.04.13 fremkommer Fylkesmannens vedtak i klagen:
”Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av … 28.08.12, jf merknadene ovenfor. 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.”

I begrunnelsen for at vedtaket oppheves skriver Fylkesmannen:

Planteknisk utvalg vedtok i sak 049/13 den 05.03.13 å gi tillatelse til å legge inn 
sanitæranlegg i naustet.
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Saksbehandlers vurderinger:
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 120/12 er at 
det ifølge plan- og bygningsloven § 20-3 første ledd bokstav e ikke er søknadsplikt for 
”fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres…”. Fylkesmannen viser til at 
denne bestemmelsen er en videreføring av Forskrift om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker fra 2003. I veiledningen til denne forskriften, § 5 punkt 2a, fremkommer det at 
også innsetting av takvindu vil være unntatt fra søknadsplikt. I veiledningsteksten står det 
videre: ”Men det kan tenkes at vindu i tak vil bryte så mye med fasaden og bygningens 
karakter at det likevel bør søkes. Dette vil også her variere fra tilfelle til tilfelle.”

Bestemmelsene som legges til grunn for vurderingen av om et takvindu er et søknadspliktig 
tiltak eller ikke, er i stor grad basert på skjønn. Det er heldigvis sjelden at Fylkesmannen 
opphever et politisk vedtak som er basert på skjønn.

Fylkesmannen har kun vektlagt at ”ett enkelt lite takvindu” ikke fører til at bygningens 
karakter endres og at det heller ikke endrer inntrykket av bygningens funksjon, samt at 
bygningen med takvinduet oppfyller kravet til visuell kvalitet i plan- og bygningsloven § 29-2. 
Formuleringen om at dette kan variere fra tilfelle til tilfelle synes ikke vektlagt av 
Fylkesmannen. 

At et enstemmig Planteknisk utvalg er av den klare oppfatning at det i Eigersund kommune 
ikke er tradisjon for at naust har takvinduer synes ikke å ha gjort noe inntrykk hos 
Fylkesmannen. Dersom denne avgjørelsen blir stående også etter at saken fremmes på ny, 
vil det trolig medføre at mange naust i kommunen – både nye og gamle – vil bli utstyrt med 
takvinduer. Etter byggesakssjefens syn vil dette være meget uheldig.

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 finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust. 
Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
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1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Byggetillatelse av den 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
240938 Fasadeendring naust - gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

279595
Fylkesmannens klageavgjørelse, naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.05.2008 Eger Bygg AS
Ett-trinns søknadsbehandling, oppføring naust 
Lyngtangen 3

2 U 28.05.2008 Eger Bygg AS
Odd Roger Knutsen - Utgravingsarbeider ifm. 
framtidig naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

4 U 30.08.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Søknad om oppføring av naust - Ber om uttalelse

5 I 09.09.2008
Fylkesmannen i
Rogaland

Uttalelse til søknad om oppføring naust gnr. 13 
bnr. 2050, Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

7 U 03.02.2009 Eger Bygg AS Utsending av vedtak - Oppføring av naust

8 I 07.01.2011 DKT Eiendom AS
Nabovarsel mm. gnr. 13 bnr. 2050 - endring av 
fasade, naust

9 I 26.01.2011 Eger Bygg AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av 
naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

10 I 29.01.2011 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse gnr. 13 bnr. 2050 
- Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

11 U 09.02.2011 Eger Bygg AS
Foreløpig svar / varsel om mulig 
overtredelsesgebyr - Oppføring av naust

12 I 16.02.2011 Eger Bygg as
Uttalelse vedr. søknad om endring av tillatelse -
naust, gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

14 U 22.08.2011
Odd Roger Knutsen; 
Eger Bygg AS

Varsel/informasjon om befaring

15 U 12.09.2011 Eger Bygg AS
Miljøutvalgets vedtak: Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

16 U 15.09.2011 Eger Bygg AS
Innkalling til tilsyn - Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Eger Bygg AS

17 U 16.09.2011 Eger Bygg AS
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

Side 83 av 136



6

18 U 16.09.2011 Odd Roger Knutsen
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

19 U 04.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

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

21 I 10.10.2011
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

Klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

22 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
as

Redegjørelse for utført rørarbeid i naust gnr. 13 
bnr. 2050

23 U 28.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3. Arbeid med vann og avløp.

25 I 06.02.2012 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 
bnr. 2050, Lyngtangen 3

26 U 13.02.2012
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

Oversendelse av vedtak - Naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

27 I 12.03.2012 Adv. Eyolf Lund
Fortsatt klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

29 U 30.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

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

30 I 14.05.2012
Fylkemannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven, overtredelsesgebyr gnr. 13 bnr. 
2050

32 U 07.09.2012 Eger Bygg AS
Oversendelse av vedtak - Naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

33 X 07.09.2012 Godkjente tegninger

34 I 25.09.2012 Eger Bygg AS
Erklæring om klage vedr. takvindu  gnr. 13 bnr. 
2050

36 U 08.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av klagesak - Naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

37 I 19.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannens klageavgjørelse, naust gnr. 13 
bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

39 I 24.04.2013 Adv. Eyolf Lund
Krav om dekning av sakskostnader naust gnr. 13 
bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

40 U 27.05.2013 Svein Myklebust Oversendelse av dokumenter
42 U 27.05.2013 Adv. Eyolf Lund Dokumenter til gnr. 13 bnr. 2050

Parter i saken:
            

Mitsem § Co DA 
Advokatfirma Rekve

Postboks 330 Sentrum 4002 STAVANGER

SØK Eger Bygg AS Postboks 211 4379 EGERSUND
TIL Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND

Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
12/21572

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
120/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Fasadeendring naust - gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3
  

Sammendrag:
Miljøutvalget ga i møte den 20.01.09 som sak M-019/09 tillatelse til oppføring av naust på 
eiendommen gnr. 13 bnr. 2050.
Det er i skriv mottatt her 06.02.12 søkt om endring av tillatelse. Endringen gjelder 
fasadeendring som omfatter ett takvindu og dør i første etasje i fasade mot sør-øst.
På grunn av omfattende politisk befatning med det omsøkte naustet, legges søknaden om 
endring frem for planteknisk utvalg.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i forhold 
til byggets funksjon som naust.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen.

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Møtebehandling:

 Rådmannen endret sin innstilling ved at følgende setning føyes til i første avsnitt.
”Søknaden godkjennes under forutsetning av at takvindu utgår.”

Votering:
Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt.
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PTU-120/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust. Søknaden godkjennes under forutsetning av 
at takvindu utgår.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Byggetillatelse av 20.01.09 som sak M-019/09 må følges nøye.
3. Godkjente tegninger må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra kommunen.
4. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Hestnes Øst – Lyngtangen.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet den 20.01.09 følgende vedtak som sak M-019/09:
Miljøutvalget finner, jfr. pbl. § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan 
gis dispensasjon fra pbl. § 70.2 vedrørende avstand til nabogrensen og fra § 8 i
reguleringsbestemmelsene vedrørende utnyttelsesgrad.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er gitt flere tilsvarende dispensasjoner i området tidligere.
 Tomtene er smale og kan være vanskelig å bebygge uten å komme i strid med

avstandsbestemmelsene i pbl. § 70.2.

Søknaden anbefales godkjent på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
2. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er 

gitt, jfr. pbl. § 99.
3. Tiltaket plasseres som vist på godkjent situasjonskart.
4. Det tillates ikke rom for varig opphold i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7.

Miljøutvalget fattet den 30.08.11 følgende vedtak som sak M-146/11:
Miljøutvalget finner ikke at det er samsvar mellom bygningens utforming / utseende og funksjon, jfr. 
plan- og bygningslovens §§ 29-1, 29-2 og kap. 32, og med bakgrunn i dette avslås søknaden om 
endring av tillatelse. Vinduer og dør som er innsatt i fasade mot sjø må fjernes, og tiltaket oppføres slik 
det ble godkjent av Miljøutvalget den 20.01.09 (sak 019/09). Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i 
naust.

Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.

Bygget skal tilbakeføres til godkjente tegninger senest 8 uker etter at endelig vedtak 
foreligger. Dersom pålegget ikke er etterkommet innen fristen, påløper dagbøter 
à kr 300,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32.

Planteknisk utvalg fattet den 17.01.12 følgende vedtak som sak PTU-005/12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Eyolf Lund på vegne av tiltakshaver Odd
Roger Knutsen, samt merknadene til forhåndsvarslet overtredelsesgebyr, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klager gis delvis medhold.
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Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: ”Det tillates ikke innlagt vann- og kloakk i naust.” 
Etter at det er innsendt søknad om tillatelse til installering av vann og avløp, vil den søknaden bli
vurdert på vanlig måte.

Følgende formulering i vedtaket i sak 146/11 slettes: 
”Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 50.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.”

Nytt punkt i vedtaket:
Overtredelsesgebyr, jfr. plan- og bygningslovens § 32 – 8:
Det gis gebyr til tiltakshaver på kr 25.000,- og til ansvarlig søker på kr 50.000,-.
Jfr. Eigersund kommunes gebyrregulativ.
De øvrige punktene i vedtaket i sak 146/11 opprettholdes.

Det er klagerett for partene på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloves §§ 29-1, 29-2 og kap.32, jf. forskrift om 
saksbehandling § 16, jf. forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og byggesaker for 
Eigersund kommune 2011.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Følgende orientering ble forelagt planteknisk utvalg i møte 12.06.12 som orientering 45/12:
Byggesakssjefen orienterte om at det er innkommet forandringer på fasader til noen naust. Kan 
byggesakssjefen avgjøre/godkjenne disse endringene, eller vil utvalget behandle sakene?

Planteknisk utvalg var enige i at dette var noe byggesakssjefen kunne avgjøre selv.

Klage på planteknisk utvalgs vedtak av 17.01.12 som sak PTU-005/12 vedrørende ilagt 
overtredelsesgebyr ligger fremdeles til behandling hos Fylkesmannen i Rogaland.

Saksbehandlers vurderinger:
Det fremgår av plan- og bygningslovens § 29-2 at alle tiltak skal etter kommunens skjønn 
inne ”gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering”. Dette betyr med andre ord at et naust skal se ut som et 
naust.
Skjønnsvurderingen bestemmelsen legger opp til har medført at det ofte har oppstått tilfeller 
der ”naustets” utforming har beveget seg for langt mot en ”hytte”. Dette har også vært 
kjernen i kommunens oppfølgning av omkringliggende naustbebyggelse på Lyngtangen. 

Den foreliggende søknaden om endring gjelder innsetting av takvindu og dør i første etasje. 
På grunn av at naust naturlig nok plasseres i værutsatte omgivelser har det historisk vært lite 
bruk av takvindu. I dag bygges imidlertid naust med en helt annen standard i tillegg til at 
takvinduer har høyere kvalitet som tåler større påkjenninger. En kan derfor vanskelig 
kategorisk avvise all bruk av takvinduer. 
Det omsøkte takvinduet i dette tilfellet er av beskjeden størrelse og vil dermed ikke endre 
bygningens uttrykk i utilbørlig grad. Det er også tillatt innsatt takvindu på omkringliggende 
naustbebyggelse, blant annet på eiendommen gnr. 13 bnr. 641.
En finner på slik bakgrunn at omsøkt takvindu bør tillates.

Den omsøkte døren skal settes inn på et plan det allerede finnes adkomst inn til bygget. 
Rådmannen kan likevel se behovet for en mer praktisk dør ved vanlig bruk av naustet enn 
portene i fasade mot sjøen. Utformingen på døren synes kurant.
En finner på slik bakgrunn at omsøkt dør bør tillates.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å godkjenne søknaden om endring av 
tillatelse/fasadeendring.
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Universell utforming:
Ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner at fasadeendringen ikke har tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter i 
forhold til byggets funksjon som naust.

Søknaden avslås derfor.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 21-4, 29-2 og reguleringsplan 
for Hestnes Øst – Lyngtangen.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213825 Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3
213826 Oversendelsesbrev
213829 Fasadetegning
213830 Plantegning
184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf

178825
Odd Roger Knutsen - Søknad om endring av tillatelse ifm. oppføring av naust - Gnr. 
13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

184916 Fasade og plantegninger godkjent av MU 200109.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.05.2008 Eger Bygg AS
Ett-trinns søknadsbehandling, oppføring naust 
Lyngtangen 3

2 U 28.05.2008 Eger Bygg AS
Odd Roger Knutsen - Utgravingsarbeider ifm. 
framtidig naust - Gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

4 U 30.08.2008

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Søknad om oppføring av naust - Ber om uttalelse

5 I 09.09.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om oppføring naust gnr. 13 
bnr. 2050, Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

7 U 03.02.2009 Eger Bygg AS Utsending av vedtak - Oppføring av naust

8 I 07.01.2011 DKT Eiendom AS
Nabovarsel mm. gnr. 13 bnr. 2050 - endring av 
fasade, naust

9 I 26.01.2011 Eger Bygg AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring av 
naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

10 I 29.01.2011 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse gnr. 13 bnr. 2050 
- Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3
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11 U 09.02.2011 Eger Bygg AS
Foreløpig svar / varsel om mulig 
overtredelsesgebyr - Oppføring av naust

12 I 16.02.2011 Eger Bygg as
Uttalelse vedr. søknad om endring av tillatelse -
naust, gnr. 13 bnr. 2050, Lyngtangen 3

14 U 22.08.2011
Odd Roger Knutsen; 
Eger Bygg AS

Varsel/informasjon om befaring

15 U 12.09.2011 Eger Bygg AS
Miljøutvalgets vedtak: Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

16 U 15.09.2011 Eger Bygg AS
Innkalling til tilsyn - Naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Eger Bygg AS

17 U 16.09.2011 Eger Bygg AS
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

18 U 16.09.2011 Odd Roger Knutsen
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr - Naust 
gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

19 U 04.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

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

21 I 10.10.2011
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

Klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 2050 -
Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

22 I 18.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
as

Redegjørelse for utført rørarbeid i naust gnr. 13 
bnr. 2050

23 U 28.10.2011
Tollefsen & Egebakken 
AS

Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3. Arbeid med vann og avløp.

25 I 06.02.2012 DKT Eiendom AS
Søknad om endring av tillatelse - naust gnr. 13 
bnr. 2050, Lyngtangen 3

26 U 13.02.2012
Adv.firma Rekve Mitsem 
& Co DA

Oversendelse av vedtak - Naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

27 I 12.03.2012 Adv. Eyolf Lund
Fortsatt klage på vedtak vedr. naust gnr. 13 bnr. 
2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3

29 U 30.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

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

30 I 14.05.2012
Fylkemannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan og 
bygningsloven, overtredelsesgebyr gnr. 13 bnr. 
2050

Parter i saken:
            

Mitsem § Co DA 
Advokatfirma Rekve

Postboks 330 Sentrum 4002 STAVANGER

SØK Eger Bygg AS Postboks 211 4379 EGERSUND
TIL Odd Roger Knutsen Lyngtangen 3 4370 EGERSUND

Tollefsen & Egebakken 
AS

Jernbaneveien 22 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.05.2013
Arkiv: :GBR-114/11, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/991
Journalpostløpenr.:
13/15519

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

Teknisk avdeling
Steinar Nordvoll
Asbjørn Herredsvela

51 46 83 26/51461032
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
159/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om fradeling av parsell til oppføring av 
forskningsfjøs  - gnr. 114 bnr. 1 - Dispensasjon fra LNF-L-
formål i kommuneplanens arealdel - Prima gruppen As og 
Håkon Øglend, Nese
  
Sammendrag:
Prima Gruppen AS og Håkon Øglend søker om delingstillatelse og dispensasjon for deling av 
parsell for oppføring av forskningsfjøs på eiendommen gnr. 114 bnr. 1. Parsellen skal 
overdras til Prima Slakt AS.  I følge søker skal parsellen være på ca. 6 dekar. 
Området er i kommuneplanens arealdel dels avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde, 
hvor landbruk dominerer og dels avsatt som rent landbruks-, natur og friluftsområde. Tiltaket 
er avhengig av dispensasjon fra LNF-L og LNF-formål i kommuneplanens arealdel da en 
forsøksgård må anses som næringsvirksomhet som ikke går innunder tradisjonelt 
landbruk/stedbunden næring eller landbruk pluss etter pbl. § 11-7 nr. 5 a). 

Hensynene bak LNF-L og LNF-område i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt, 
da en delingstillatelse og dispensasjon vil kunne føre til en uforsvarlig og flekkvis oppdeling 
av landbrukseiendommen i strid med kommuneplanens intensjoner. Det legges særlig og 
avgjørende vekt på at området er vurdert som LNF-L og LNF-område i en relativt nylig, 
helhetlig og overordnet kommuneplanprosess der hensynene bak arealformålene er vurdert 
nøye. Fordelene med tiltaket er heller ikke klart større enn fordelene etter en samlet 
vurdering.

Naboene er ikke varslet om dispensasjonssøknad for deling av eiendommen gnr. 114 bnr. 1. 
Dersom Planteknisk utvalg finner å kunne anbefale dispensasjon må tiltakshaver sende nye, 
komplette nabovarsler før saken legges frem for Planteknisk utvalg for 2. gangsbehandling. 
Eventuelle merknader fra naboer vil bli fremlagt i møte sammen med uttale fra 
Fylkesmannen i Rogaland m.fl.

Saksgang:
Saken behandles av Planteknisk utvalg. Dersom Planteknisk utvalg finner å kunne anbefale 
dispensasjon, sendes saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland før endelig vedtak fattes. 
Dersom Planteknisk utvalg finner å måtte avslå søknad om dispensasjon, er det klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Prima Gruppen AS og Håkon Øglend 

om dispensasjon for deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og 
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kommuneplanens arealdel for området, og finner etter en konkret vurdering å ikke 
kunne anbefale dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene LNF-L og 
LNF-formål 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 arealformålene 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 forventninger om dispensasjon andre i tilsvarende situasjon kan få i 
områder avsatt som LNF-L og LNF-områder i kommuneplanens arealdel. 

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

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell på ca. 6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. 
Kommune. Delingen fører til opprettelse av en urasjonell og unaturlig driftsenhet.  
Delingen er ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:

For området gjelder kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt 
areal er i planen vist med formål landbruks- , natur- og friluftsområde, hvor landbruk 
dominerer (LNF-L-område) og LNF-område. 

Dette innebærer at deling til næringsformål ikke er tillatt, jamfør plan- og bygningsloven § 11-
6.

Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

§ 19-2 – Dispensasjonsvedtaket:
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
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Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

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

Andre opplysninger i saken:

Følgebrev og dispensasjonssøknad fra Prima Gruppen AS og Håkon Øglend datert 30.04.13.
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Prima Gruppen AS og Håkon Øglend søker om delingstillatelse og dispensasjon for deling av 
parsell til oppføring av forskningsfjøs på eiendommen gnr. 114 bnr. 1. Parsellen skal 
overdras til Prima Slakt AS.  I følge søker skal parsellen være på ca. 6 dekar. 

Parsellen består av ca. 1,8 dekar skog og ca. 4,2 dekar innmarksbeite. Selve bygget og 
planert areal rundt er på ca. 5,1 dekar.

Området er i kommuneplanens arealdel dels avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde, 
hvor landbruk dominerer og dels avsatt som rent landbruks-, natur og friluftsområde. Tiltaket 
er avhengig av dispensasjon fra LNF-L og LNF-formål i kommuneplanens arealdel da en 
forsøksgård må anses som næringsvirksomhet som ikke går innunder landbruks pluss etter 
pbl. § 11-7 nr. 5 a). 

Prosjektet har som formål å utvikle førsteklasses kjøttprodukter basert på kjøttrasen 
Aberdeen Angus.  Prosjektet vil føre til  regional spisskompetanse innen landbruket og gir 
muligheter for sysselsetting på gården og ringvirkninger for lokalsamfunnet. 

Håkon Øglend som eier gnr./bnr. 114/1 og 112/5 vil drifte fjøset og vil også være eier av 
buskapen. Det skal inngås en avtale mellom Prima slakt AS og Håkon Øglend om bruken av 
forskningsfjøset. 

Begrunnelsen fra Håkon Øglend og Prima Gruppen As for å skille fra en parsell til 
forskningsfjøset er høye kostnader med bygget, at en unngår å belaste gården, at Prima 
gruppen as bærer den økonomiske risikoen og at Håkon Øglend gis  tinglyst forkjøpsrett til 
den fraskilte parsell.

Paul Terje Haarr i Grude Bygg As (Grude Bygg  har ansvar for oppføring av bygget) mener 
følgende begrunnelse bør vektlegges i forbindelse med behandlingen av dispensasjon: 

 Eiendommen er en landbrukseiendom, og bygningen skal brukes til landbruksrelatert 
drift. 

 Bygningen vil ikke komme i konflikt med allmennyttige interesser eller hindre allmenn 
ferdsel. 

 En tillatelse til oppføring av landbruksbygning vil etter vår vurdering ikke gi noen 
vesentlig endringer direkte, eller indirekte ulemper for omkringliggende gardsdrift. Av 
den grunn kan ikke landbruket bli skadelidende ved en eventuell godkjenning. 

 Driften vil på sikt styrke landbruket i regionen, ved at man tilegner seg 
spisskompetanse, og bidrar til økt sysselsetting både på gården og lokalsamfunnet 
ellers. 

Håkon Øglend mener utfordringen for kjøttfeproduksjonen  i Norge er det Norske 
klassifiseringssystemet som ikke premierer de egenskaper som kjennetegner Angus, slik 
som mørhet, smak og marmorering. Dette er egenskaper som bevisst er blitt utviklet i 
arbeidet med rasen. Det kan dokumenteres at Aberdeen Angus er bedre på smak og mørhet 
målt opp mot andre raser.  

Håkon Øglend mener dette prosjektet må være av nasjonal interesse, og at det forligger 
samfunnsinteresser av stor vekt, noe som tilsier at deling av en parsell fra gnr./bnr. 114/1 til 
oppføring av forskningsfjøs bør være mulig.   

Prima Grupppen søkte 5.7.2011 om støtte til videreutvikling av satsing på storfe av høy 
kvalitet under navnet Prima Angus. I prosjektet inngår leie av forsøksgård på Nese og de 
utviklings- og testaktiviteter som skal foregår der. Satsingen er en videreføring av arbeid som 
Innovasjon Norge tidligere har støttet, og som i første omgang ble avsluttet i 2010.  Målet 
med prosjektet er å få fram norsk storfe av en kvalitet som gjør at en kan posisjonere seg i 
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segmentene for høykvalitets storfekjøtt, som er betydelige i internasjonale markeder, og som 
er i fremvekst i Norge. Innovasjon Norge innvilget kr. 3,15 millioner til prosjektet 08.12.2011.

Anbjørn Øglend, far til Håkon Øglend,  eier ca. 81% av Prima gruppen As, tidligere kalt Prima 
Jæren As. 

Håkon Øglend fikk konsesjon til overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 114/1 og 
gnr./bnr. 112/5 for kr. 7.000.000  i PTU-sak 107/12 på møte 12.06.2012 . Overdrager var  
Nina Evje Lomeland.  Håkon Øglend fikk hjemmel til eiendommen 16.08.2012. 

Gnr./bnr. 114/1 (Nese) har 107,9 dekar fulldyrket jord,  99,9 dekar innmarksbeite, 168,4 
dekar med produktiv skog og  548,5 dekar med annet areal. Her er det en melkekvote på ca. 
89.000 liter. På bruket står det en driftsbygning i middels god stand, men preges av 
manglende vedlikehold. Fungerer greit som ungdyrfjøs.  

Gnr./bnr. 112/5  (Lomeland) har  96,6 dekar fulldyrket jord, 125,1 dekar med innmarksbeite,  
51,7 dekar med produktiv skog,  530,7 dekar med annet areal, totalt 804,1 dekar. Her er det 
en melkekvote på ca.  154.000 liter. Her er det driftbygning for storfe/sau og to bolighus. 
Driftsbygningen som er oppført i 1955 og ombygd/renovert i 1994, er i middels stand, men 
preges av manglende vedlikehold. Våningshuset som er oppført i 1924 og påbygd/renovert 
flere ganger og sist i 2008, er i god stand. Kårboligen, som er oppført i 1984, er god stand. 

Gnr./bnr. 114/1 og 112/5 regnes som en driftsenhet i landbruket. Gnr./bnr. 114/1 ble lagt som 
tilleggsjord til gnr./bnr. 112/5 i 2008. 

Melkekvoten på 243.000 liter leies ut. 

Saksbehandlers vurderinger etter plan og bygningsloven:
Ettersom en deling her gjelder til formål forsøksgård, er spørsmålet først om en deling er i 
strid med LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel og om tiltaket må anses som formål 
bebyggelse og anlegg, med underformål næringsvirksomhet, jamfør pbl. § 11-7.

Bebyggelse for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag inngår i 
LNF-område etter § 11-7 nr. 5 a), se Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. 
utgave del 1 s. 222. Grensen mellom tradisjonell landbruksdrift og landbruk av industriell 
karakter er imidlertid flytende og uklar.

I 2005 ble det åpnet for at annen virksomhet enn tradisjonell landbruksdrift kunne inngå i 
landbruksbegrepet, såkalt landbruks pluss – se Veileder T-1443 Om Plan- og bygningsloven 
og landbruks pluss. Landbruks pluss  Det fremgår der at en forutsetning for at virksomheten 
skal anses som landbruksproduksjon, er at den er knyttet til gården og kommer som et tillegg 
eller supplement til en ellers igangværende landbruksdrift og at bruken ikke har karakter av 
industriell virksomhet. Næringsvirksomheten må baseres på gårdens ordinære 
ressursgrunnlag. Det har betydning om virksomheten går inn under gårdens 
inntektsgrunnlag. I grensetilfeller skal det legges vekt på anleggets virkninger på 
omgivelsene. 

Tiltaket vil etter følgebrev/dispensasjonssøknaden innebære at det åpnes for sysselsetting 
på gården og med tilknytning til ekspertise innen produksjon av kjøtt. Håkon Øglend skal 
inngå avtale med Prima Slakt AS for bruken av forskningsfjøset. Omsøkt område skal videre 
deles fra og det ligger en økonomisk begrunnelse bak prosjektet. Tiltaket er ikke innordnet 
øvrig drift og inntektsgrunnlag på gården, da en tomt skal deles fra. Ettersom det knytter seg 
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arbeidsplasser til planlagt tiltak og området skilles fra som egen tomt, kan dette vanskelig 
ses på som en del av landbruks pluss-begrepet. Tiltaket er dermed å anse som 
næringsvirksomhet og et tiltak av industriell karakter. Følgelig kreves det at det søkes om og 
gis tillatelse og dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens arealdel.

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.

Spørsmålet blir dermed om hensynene bak arealformål LNF-L blir vesentlig tilsidesatt ved en 
deling til bruk av området til forskningsfjøs/næringsformål for Prima Slakt AS.

Kommuneplanen er nylig vedtatt og det må forutsettes at ønsket arealbruk innenfor 
planområdet var grundig utredet på vedtakstidspunktet. Det er i kommuneplanen avsatt som 
LNF-L-område. Hensynet til jordvern vil fortsatt gjøre seg gjeldende selv om nåværende eier 
ikke har umiddelbar bruk for det omsøkte arealet. 

Det fremgår i dispensasjonssøknaden at Håkon Øglend vil etter forholdet mellom Prima Slakt 
AS og ham, vil gi ham en tinglyst rett til å kjøpe tilbake omsøkt areal. Det er imidlertid ikke 
gitt at Hakon Øglend kommer til å overta arealet ved et fremtidig salg. Fradelt parsell vil 
selges på det åpne markedet dersom Øglend ikke benytter seg av sin rett til å kjøpe tilbake 
parsellen. Omsøkt areal vil dermed fremstå som en uthuling av kommuneplanen som 
styringsverktøy gjennom en flekkvis og uoversiktlig omdisponering i strid med regulantens 
intensjoner. 

Etter lovforarbeidene innebærer dette at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det blir søkt dispensasjon fra fremdeles gjør 
seg gjeldende med styrke. 

En deling vil i det foreliggende tilfellet føre til en uheldig oppdeling av landbrukseiendommen. 
Rådmannen kan dermed ikke anbefale at det gis dispensasjon. 

Det anses som viktig at spørsmålet om bruk av arealet til næringsformål/forskningsfjøs for 
slakteri blir vurdert i en helhetlig og overordnet kommuneplanprosess og ikke ved 
dispensasjon. 

Jordvern er et viktig hensyn som bør veie tungt i vurderinger etter plan- og bygningsloven. 
Omsøkt deling vil medføre en uheldig oppdeling, som vil vanskeliggjøre en fornuftig bruk av 
fradelt område i fremtiden. Rådmannen finner heller ikke å anbefale en midlertidig 
dispensasjon, ettersom dette kan vanskeliggjøre en bruk av området i samsvar med 
kommuneplanens intensjoner. 

Etter en samlet vurdering anses heller ikke fordelene med tiltaket som klart større enn 
ulempene. Det vises til de hensyn som er nevnt ovenfor ved at en deling vil føre til en 
fragmentering av kommuneplanens arealdel og jordvernet den tar sikte på å beskytte.

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 partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld og forpaktning, tomtefeste 
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og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 
10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren).
Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for det, 
eller deling er forsvarleg 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 for arealbruken etter plan- og bygningslova og 
omsynet til kulturlandskapet."

Formålet med jordloven er å legge forholdene slik til rette at landets arealressurser kan bli 
brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. 
Hovedmålet er å styrke driftsenhetene. Med dette som mål må en samtidig hindre at 
driftsenhetene blir svekket gjennom fradeling.  

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

Ved å skille fra en parsell på ca. 6 dekar fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund til oppføring av 
forskningsfjøs så mister driftsenheten en varig ressurs (innmarksbeite/skog). Delingen er 
derfor ikke forsvarlig i forhold til den avkastning driftsenheten kan gi. Innmarksbeitet ligger 
innefor et viktig jordbruksområde.  Økonomiske fordeler ved delingen i form av en leieavtale 
med  Prima Slakt AS skal ikke vektlegges i en jordlovssak. Arealet vil alltid være bort som 
ressurs for eiendommen. Det er ingen garanti for at en leiesum vil nyttes til å videreutvikle 
driftsenheten gnr./bnr. 114/1 og 112/5 i Eigersund.  Delingen fører også til opprettelse av en 
urasjonell og unaturlig driftsenhet.  Den fradelte parsellen vil kun inneholde et bygg og noe 
uteareal uten eget jordbruksareal og utmark som er nødvendig for driften av forskningsfjøset.  
Drift på parsellen er avhengig av leieareal. Delingen fører til en lite tjenlig bruksstruktur i 
landbruket.  En ser at Håkon Øglend gis tinglyst rett til å kjøpe tilbake den fraskilte parsell 
med påstående fjøs etter nærmere prisfastsettelse på et eventuelt overtakelsestidspunkt. En 
kan ikke legge vekt på dette, da det ikke er sikkert at Håkon Øglend ønsker eller har råd til 
kjøpe denne parsellen senere. 

Spørsmålet er om det er samfunnsinteresse av stor vekt som taler for å dele fra en parsell til 
forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund eller om det kun er av privat interesse for Prima 
Gruppen As.  

På omsøkt parsell skal det oppføres et forskningsfjøs hvor det skal være utprøving av 
fremfôringsmetodikk og andre variabler i oppaling. Det blir en forsøksgård som skal 
integreres i biffringens arbeid, i første omgang med fokus på sluttfôring av Angus-
besetningen.  Det arbeides intensivt med å etablere/utvide biffring med utgangspunkt i 
Dalane. Biffringen i Dalane vil jobbe med kastrat og kvige for å sikre høyest mulig 
spisekvalitet på kjøttet. Det er noe usikkert om det vil blir tilstrekkelig volumer i regionen.  
Utviklingsarbeidet vil derfor også foregå i Sør-Rogaland. Forskningsfjøset  kan bli et  
kompetansesenter  for fremfôring av av Angus dyr. Kastrater av Angus dyr kan passe godt 
her i Dalane med mye innmarks- og utmarksbeite som de utnytter godt.   At Innovasjon 
Norge har bevilget penger til oppbygging av et kompetansesenter for fremfôring av Aberdeen 
Angus dyr, taler for seriøsitet i prosjektet. 

Planene kan karakteriseres som en samfunnsinteresse for Dalane og Rogaland.  
Etableringen av forskningsfjøset kan skape flere arbeidsplasser og styrke økonomien på 
mange gårdbruk i Dalane. Spørsmålet er om samfunnsinteressen er stor nok til å veie opp 
for svekking av driftsgrunnlag med delingen og tilrettelegge for en urasjonell enhet. 
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Delingen kan også føre til en uheldig presedensvirkning for lignende saker, der grunneiere 
f.eks ønsker fradelt driftsbygninger for gris og fjørfe. En finner at samfunnsinteressene ikke 
er store nok. Forskningsfjøset bør oppføres på driftsenheten gnr. 114, bnr.  1 og gnr. 112 og 
bnr. 5 i Eigersund, og ikke på en fradelt parsell.   

Etter en samlet vurdering med vekt på svekking av driftsgrunnlag og opprettelse av en 
urasjonell enhet anbefaler en å avslå søknaden om deling av en parsell på ca. 6 dekar til 
oppføring av forskningsfjøs.    

Når det gjelder delingssaker i landbruket skal en også vurdere eventuelle ulemper for 
landbruket. En kan ikke se at omsøkt delig med formål landbruk kan føre til ulemper for
landbruket i området.  

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

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

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

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

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

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

Naturfakta: 
Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper i nærheten av omsøkt parsell.  Omsøkt 
parsell ligger i et område for rådyr.    

Vurdering:
I denne saken så vurderer en det til at en kan gjøre en beslutning som baserer seg på et 
tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag. En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for 
det biologiske mangfoldet og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i 
naturmangfoldloven.
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Konklusjon:
En deling til næringsformål fører til en uforsvarlig og oppstykket arealbruk innenfor området 
avsatt som landbruk-, natur- og frluftsområde, hvor landbruk dominerer. Rådmannen finner 
ikke å kunne anbefale dispensasjon ettersom hensynene bak LNF-L-formål i 
kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved tiltaket er heller ikke klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
Oppbygging av en forsøksgård kan føre til flere arbeidsplasser i kommunen, styrke 
inntektene til flere bønder som er med i biffringen og bedre skatteinngangen til kommunen.  

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Prima Gruppen AS og Håkon Øglend om 
dispensasjon for deling av parsell på eiendommen gnr. 114 bnr. 1 og kommuneplanens 
arealdel for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak arealformålene det dispenseres 
fra ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” ettersom….

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

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

Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
6 dekar til oppføring av forskningsfjøs fra gnr./bnr. 114/1 i Eigersund. Det settes som vilkår 
for deling at det etableres et forskningsfjøs for spesialisert kjøttfeproduksjon innen ***** år på 
gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283468 Søknad om fradeling av parsell av gnr. 114 bnr. 11
285382 Dispensasjonssøknad.pdf
285400 Kart
285384 Situasjonskart.pdf
285383 Foto.pdf
285379 Utsnitt kommuneplankart.pdf
285378 Kommuneplanbestemmelsene.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 30.04.2013
Håkon Øglend; 
Prima Gruppen AS

Søknad om fradeling av parsell av gnr. 114 bnr. 
11

3 X 29.05.2013 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Håkon Øglend Lomelandsveien 18 4373 EGERSUND
Prima Gruppen AS Næringsveien 27 4365 NÆRBØ
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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 

  
  

 
 

Odd Olsen  og Kjellaug K Olsen  
  
Buen 6   
4318 SANDNES  
  
 
 
 
Vår ref.:  13/15489 / 12/2036 / GBR-1/10, FA-L42 Dato:  29.05.2013 

Saksbehandler:  Tom Grøsfjell  Direkte telefon: 51 46 83 25 /     

E-post: tom.groesfjell@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 
Vedrørende lekeplass gnr. 1 bnr. 10 - Odd og Kjellaug K. Olsen, Ytstebrødveien 
688 
 
Viser til vedtak av 13.12.12 som sak BMD 544/12 om tillatelse til opparbeiding lekeplass på 
eiendommen gnr. 1 bnr. 10 samt § 6 i gjeldende reguleringsplan for Heien boligfelt der det 
fremgår at lekeplassen skal ferdigstilles før det gis innflyttingstillatelse for boliger i feltet. 
 
Eigersund kommune gjør oppmerksom på at manglende opparbeidelse av lekeplassen 
medfører at de oppførte boligene kun kan brukes dersom det foreligger midlertidig 
brukstillatelse for dem. Dette medfører problemer for beboerne da midlertidig brukstillatelse 
forutsetter dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse i reguleringsplanen og kun gis for tre 
måneder om gangen. 
 
En ber Dem derfor om å bestrebe en snarlig løsning av forholdet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Jarle Valle 
Byggesakssjef 
 
 
 
 
 
Kopi til:    
Kjetil  og Mariann S 
Johannessen 

Ytstebrødveien 639 4374 EGERSUND 

May Britt Olsen Rosland Grødelandsvegen 221 4343 ORRE 
Runar Bowitz Østebrød Ytstebrødveien 637 4370 EGERSUND 
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