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EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 12:00

BEFARING:
 Kl 10.00 Avreise fra rådhuset.

Kl 10.05 Sak 164/13
Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren - 1. 
gangsbehandling

Kl 10.35 Sak 171/13
Søknad om fradeling av tre parseller fra gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Hålandsveien 77

Kl 10.55 Sak 173/13 Fasadeendring / utvidelse av balkong og tak gnr. 12 bnr. 540 - Ole Lindø, 

Husabøveien 8A. Søknad om rammetillatelse og dispensasjon.
Kl 11.10 Sak 175/13 Påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 576 - John Bukkøy, Varbergveien 29. 

Søknad om rammetillatelse og dispensasjoner
kl 12.00 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.
         Befaringstidspunkt er å regne som ca. tidspunkt, det må regnes
              minimum +/- 15 min. hver vei. 

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

160/13

Avgjøres av utvalget:

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013

161/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013

162/13
Klage på avvisning av klage samt klage på reguleringsplan-
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

163/13
1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område, Skailand

164/13
Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren - 1. 
gangsbehandling

165/13 Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i Hestnes

166/13
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
111/6 som tilleggsjord - Hans Petter Bøgh Hafsø

167/13 Søknad om fritak fra driveplikten  -  gnr. 19 bnr. 9 - Else Marit Aase

168/13
Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med forpaktning - gnr. 13 
bnr. 53 - Gunnar Åvendal

169/13

Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 3. gangs behandling - Klage fra Fylkesmannen i 
Rogaland på kommunen sitt vedtak
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170/13
Søknad om fradeling  av to parseller med bolig og tre strandparseller  -
gnr. 4 bnr. 9 og 12 - Siv Teigen Bergslien - 2. gangs behandling

171/13
Søknad om fradeling av tre parseller fra gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Hålandsveien 77

172/13
Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom - dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og 
gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs behandling

173/13
Fasadeendring / utvidelse av balkong og tak gnr. 12 bnr. 540 - Ole 
Lindø, Husabøveien 8A. Søknad om rammetillatelse og dispensasjon.

174/13
Ballbinge gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian Mong, Mong. Søknad om 
tillatelse til tiltak og dispensasjon.

175/13
Påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 576 - John Bukkøy, Varbergveien 29. 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjoner.

176/13
Klage - Bolig og garasje - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

177/13 Klage - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva Midbrød, Seksarvik

178/13
Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56. 
2.gangsbehandling.

179/13
2.gangsbehandling - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
bolig gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293

180/13
Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan Erik Grude, 
Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling

181/13
Søknad om redusert gebyr - Arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - Fv44 
Hellvik

182/13
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Pålegg. 
Tvangsmulkt.

183/13
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter. Søknad om utsatt iverksettelse av tvangsmulkter.

184/13
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Klagebehandling.

185/13
Dispensasjon/Endring av tillatelse - Deling og oppføring av 
naust/fritidsbolig gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie 
Pettersen

186/13
Klage - Avslag på søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til 
oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

187/13
Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien

188/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013

Egersund, 15. august 2013

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder
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Randi S. Haugstad
Utvalgsekretær

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

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

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

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

- Anders Ege (AP) for Renate Tråsavik (AP)

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

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1617
Journalpostløpenr.:
13/21720

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
160/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
27.08.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 27.08.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.08.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1616
Journalpostløpenr.:
13/21719

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
161/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 12.08.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 11.06.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
295448 Protokoll fra PTU 11.06.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 16:50 
Sak – fra / til: 132/13 - 159/13

Følgende medlemmer møtte:
Tor Olaf Gya – SP Alf Tore Sæstad – KRF Astrid Hetland Robertson – H
Kjell Vidar Nygård - H Bente S.Gunvaldsen - KRF Bjørn Reidar Berentsen -  AP
Renate Tråsavik – AP May Helen Ervik – FrP 

Følgende medlemmer hadde forfall:
Roger Sæstad – AP Bjørn Carlsen – H Brit L. Kvassheim - V

Følgende varamedlemmer møtte:
Anders Ege – AP Olaug  Nordeide - H Øyvind Misje - V

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
Bernt Koldal –SP  (Sak 137/13)

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie, byggesakssjef Jarle Valle, rådgiver Grete Stuen, 
rådgiver Åshild Bakken. landbrukssjef Steinar Nordvoll, rådgiver Per Steinar Berentsen, sjef vei og utemiljø 
Jone Omdal.

Merknader til møtet:
 Det ble foretatt befaring i følgende saker: Sak 149/13, sak 150/13 og sak 151/13, sak 152/13, 

sak 154/13 og sak 156/13.
 Følgende saker ble foreslått satt på sakslisten:

- Sak 157/13 - Brannsikring Hauen, sak 157/13.
- 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.

Sak 157-159/13 og referatsaken ble vedtatt satt på sakslisten med 10 mot 1 stemme (SP).

 Følgende dokumenter ble ettersendt: 
- Protokollen fra møte 28.5.2013
- Nytt saksforelegg i sak 140/13 - vedr. Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes.

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  Terje Vanglo
3  Inger W. Dyrsand
4  Rolf Magne Skogen
5  

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

132/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013

133/13
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling

134/13
Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Egersund 
næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. gangsbehandling

135/13
Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland - 2. gangsbehanlding

136/13
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av felt K1 m.m.- 2. 
gangsbehandling

137/13 Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet

138/13
Gebyrer etter plan- og bygningssloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom og forskrift om begrensning av forurensning

139/13 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og parkeringskontroll

140/13 Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes, delfelt B29-B36
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141/13 Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik

142/13 Utbyggingsavtale Saurdalen

143/13
Status for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i 
kommunal bygningsmasse

144/13 Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø

145/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013

146/13
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling

147/13

Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland - 2. 
gangs behandling

148/13
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
72/28 som tilleggsjord - Torger Lomeland

149/13
Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av gnr. 4 bnr. 
129-Skadberg-Eigerøy

150/13
Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 
7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik.

151/13
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid

152/13
Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg Karin Olsen & 
Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik

153/13
Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 550. Søknad 
om tillatelse til tiltak og dispensasjon - Eigelandsvatnet

154/13 Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter.

155/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013

156/13
Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet - 1. gangsbehandling

157/13 Bybrannsikring i Egersund - ny behandling

158/13 Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. Takvindu.

159/13
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
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132/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.06.2013:

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 Bente S. Gundvaldsen (KrF) stilte spørsmål om hvorvidt reiselivsanlegg på Tengs er i tråd 
med kommuneplanen.

Rådgiver Grete Stuen fra plankontoret opplyste at tiltaket er i tråd med kommuneplanen.

 May Helen Ervik (FrP) stilte spørsmål om hvorvidt det er mulig for administrasjonen å 
prioritere baneforholdene på Helleland og om mulig skaffe dem spilleplass inntil banen er 
spillbar igjen

Kommunalsjef Anne-Grethe Woie opplyste at administrasjonen er i gang med å se på dette.

 Kjell Vidar Nygård (H) påpekte at kartet i sak 136/13 ikke er helt korrekt da en høyspentlinje 
nå er lagt i kabel og det derfor ikke er behov for å båndlegge området pga dette, samtidig 
kan det være grunnlag for å se på sentrumsplasseringen av Hellvik. 

Kommunalsjef Anne-Grethe Woie takket for innspillet og vil ta det med videre til 
administrasjonen.

 Byggesakssjefen redegjorde for status på byggesak. (Jpid: 13/16589)

Votering:

PTU-132/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

133/13: Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde 
for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende 
endringer i:
Kart:

1. Alt. 1 vedtas.
2. Frisikt L1 skal være 129 meter.
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering.
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4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene.
Bestemmelser

5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 
kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.”

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.” 

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.”

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.”

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.”
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent 

på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før 
evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.” 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Rådmannen endret sin innstilling slik:
Punkt 1 endres til alternativ 2:
Nytt punkt: 11:  Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering.

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

PTU-133/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. –
byggeområde for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser 
vedtas med følgende endringer i:
Kart:

1. Alt. 2 vedtas.
2. Frisikt L1 skal være 129 meter.
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering.
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene.

Bestemmelser
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.”

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at 
vannkvaliteten er forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd 
med planbestemmelsene.” 

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.”
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8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.”

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.”
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone 

høyspent på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter 
linjetrase.  Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig 
vurdering som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. 
konsekvenser.

11. Adkomstvei flyttes slik at den ikke kommer i konflikt med garasje, parkering.” 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig. 

134/13: Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for 
Egersund næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med kart 
datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PTU-134/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med 
kart datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Vedtaket er enstemmig.

135/13: Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen 
til Skjerpe - Helleland - 2. gangsbehanlding

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart og 
bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer:
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Bestemmelsene
1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.»
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av tiltak i 
henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet.
For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet.
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet.
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.»

2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden av 
E39 vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av Statens 
vegvesen Det tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på nordsiden av 
E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens vegvesen.»

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og 
sykkelvegen forbi driftsbygningen slik at det blir tilfredsstillende tilkomst til etablert 
jordbruksveg øst for driftsbygningen.”

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være felles for 
gnr. 107/53,78 og 107/3,4. 

Kart
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 12-

5 i plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av kulturmiljø 
med tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som det settes inn 
tegnforklaring for denne hensynssonen.

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) 
opprettholdes ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av plankartet 
og at arealet i stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. Stengingsmarkeringen 
ved eksisterende avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra plankartet.

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen RpBg 
(reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller tilsvarende), 
osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i kulturminnedatabasen 
Askeladden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt 8 (kart): Huset på Klokkargården rives, gang og sykkelsti føres rett frem i 
området.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Gyas forslag til nytt punkt 8 falt med 8 mot 3 stemmer. (Olaug Nordeid (H) + Kjell Vidar Nygård 
(H) + SP)
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PTU-135/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med 
kart og bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer:
Bestemmelsene

1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.»
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet.
For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet.
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet.
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av 
tiltak i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.»

2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden 
av E39 vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av 
Statens vegvesen Det tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på 
nordsiden av E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens 
vegvesen.»

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og 
sykkelvegen forbi driftsbygningen slik at det blir tilfredsstillende tilkomst til 
etablert jordbruksveg øst for driftsbygningen.”

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være 
felles for gnr. 107/53,78 og 107/3,4. 

Kart
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 

12-5 i plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av 
kulturmiljø med tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som 
det settes inn tegnforklaring for denne hensynssonen. 

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) 
opprettholdes ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av 
plankartet og at arealet i stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. 
Stengingsmarkeringen ved eksisterende avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra 
plankartet.

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen 
RpBg (reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller 
tilsvarende), osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i 
kulturminnedatabasen Askeladden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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136/13: Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av 
felt K1 m.m.- 2. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i:

Plankart
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst.

Bestemmelser
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut.
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som skal 

overtas av det offenlige.”
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av Eigersund 

kommune.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-136/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i:

Plankart
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst.

Bestemmelser
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut.
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som 

skal overtas av det offenlige.”
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av 

Eigersund kommune.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Vedtaket er enstemmig. 
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137/13: Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet:

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand.

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker 
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere.

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

11.06.2013 Planteknisk utvalg

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

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

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-137/13 Vedtak:

Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet:

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand.

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker 
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere.

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

Vedtaket er enstemmig. 

138/13: Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av 
fast eiendom og forskrift om begrensning av forurensning
Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om eierseksjoner § 
7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak: 
”Nytt punkt: Mer inntekter kommunen får ved å øke gebyrene blir prioritert til å få 
fortgang på digitalisering av hele byggesaksbehandlingen, herunder planarkiv og 
byggesaksarkiv.”

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)

PTU-138/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

139/13: Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Gjennom samarbeid med utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 

å etablere 150 – 200 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til avtale med utbygger av hotellet. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.  

2. Det innføres avgiftsparkering på offentlige korttidsparkeringsplasser i sentrum. Dette 
gjelder områdene  Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. Avgiftens størrelse skal fastsettes av kommunestyret.

3. Det opprettes nytt kommunalt parkeringsselskap (KF) som får ansvar for all 
parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis fullmakt 
til å utrede organiseringen av et slikt selskap.

4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 
1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelse av kort for 2014 og 
indeksreguleres hvert 3. år.
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H):
1. ”Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som 

mål å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt 
parkeringsanlegg. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og 
næringsinteresser med sikte på å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.

2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 
parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap.

3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 
sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen.

4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 
1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelsen av kort for 2014.”

May Helen Ervik (FrP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Dagens ordning med gratis korttidsparkering (2 timer), samt gratis parkering på Gruset 

opprettholdes inntil videre.

2. Det igangsettes en kartlegging av helautomatiske systemer som kan kontrollere 
parkeringstiden i sentrum. Resultatet av denne kartleggingen, med anbefaling, 
forelegges de respektive utvalg innen utgangen av 2013.

3. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales et årlig avgift 
tilsvarende de reelle dokumenterbare kostnadene kommunene har med ordningen.

4. Ordningen med at politiet har ansvaret for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 
kommunen videreføres inntil videre.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1 falt med 10 mot 1 stemme for. (V)
Rådmannens innstilling punkt 2-4 falt enstemmig.
Erviks forslag falt med 10 mot 1 stemme for. (FrP)
Fellesforslag AP+H punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag AP+H punkt 2 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (V+FrP)
Fellesforslag AP+H punkt 3 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP)
Fellesforslag AP+H punkt 4 vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (V+SP+FrP)

PTU-139/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

1. Gjennom samarbeid med bl.a utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 
å etablere minste 150 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med investorer og næringsinteresser med sikte 
på å etablere et AS som står som eier av parkeringshuset. Avtalen skal godkjennes av 
kommunestyret.
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2. Det opprettes et nytt kommunalt parkeringsforetak (KF) som får ansvar for all 
parkeringsdrift, parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen 
gis fullmakt til å utrede organiseringen av et slik selskap.

3. Det innføres avgiftsparkering utover to timer på offentlige kortidsparkeringsplasser i 
sentrum. Dette gjelder områdene Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen.

4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 
1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelsen av kort for 2014.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  

140/13: Utbyggingsavtale for Rundevoll/Hestnes, delfelt B29-B36

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.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Nytt dokument i saken: Nytt saksforelegg.

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-140/13 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. 

141/13: Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:

PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS om 
utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik godkjennes.

Side 18 av 1043



14

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-141/13 Vedtak:

PTU innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS 
om utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik godkjennes.

Vedtaket er enstemmig. 

142/13: Utbyggingsavtale Saurdalen

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og Garpestad 
AS om utbygging av Saurdalen på Eigerøy godkjennes.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-142/13 Vedtak:

PTU innstiller til kommunestyret:

Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og 
Garpestad AS om utbygging av Saurdalen på Eigerøy godkjennes.

Vedtaket er enstemmig. 

143/13: Status for energibruk og kostnadseffektive 
energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:
1. Eigersund kommune eier flere bygg i Slettebø-området som er/blir fraflyttet. Dette 

gjelder bygg som er i så dårlig teknisk standard at det ikke er økonomisk forsvarlig å 
forsøke å renovere byggene. Disse bør avhendes/selges for derved mellom annet å 
redusere kommunens energikostnader.

2. Ved fremming av investeringsforslag knyttet til renovering av bygg må det fokuseres 
på energibesparende tiltak. 
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3. Eigersund kommune har pr. nå ikke behov for å inngå EPC-kontrakter for å 
avhende/selge bygg som er i teknisk dårlig stand, eller for å prosjektere og 
gjennomføre energireduserende tiltak i kommunale bygg hvor det er dokumentert at 
energiforbruket er høyt. Dette da renovering av bygg som oftest omfatter vesentlig 
prosjektering og bygging som ikke kan inngå i EPC-kontrakt.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-143/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

1. Eigersund kommune eier flere bygg i Slettebø-området som er/blir fraflyttet. Dette 
gjelder bygg som er i så dårlig teknisk standard at det ikke er økonomisk forsvarlig å 
forsøke å renovere byggene. Disse bør avhendes/selges for derved mellom annet å 
redusere kommunens energikostnader.

2. Ved fremming av investeringsforslag knyttet til renovering av bygg må det fokuseres på 
energibesparende tiltak. 

3. Eigersund kommune har pr. nå ikke behov for å inngå EPC-kontrakter for å 
avhende/selge bygg som er i teknisk dårlig stand, eller for å prosjektere og gjennomføre 
energireduserende tiltak i kommunale bygg hvor det er dokumentert at energiforbruket 
er høyt. Dette da renovering av bygg som oftest omfatter vesentlig prosjektering og 
bygging som ikke kan inngå i EPC-kontrakt.

Vedtaket er enstemmig. 

144/13: Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak:

1. Midler som er holdt tilbake i investeringsbudsjettet for 2013 i påvente av en utredning av 
maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, frigis til en planmessig fornyelse av 
kommunens egen maskinpark.

2. Anleggsmaskiner og driftsbiler i seksjon vei og utemiljø skal i utgangspunktet eies av 
Eigersund kommune, og ikke leies gjennom leasingavtaler.

3. Gjennom rammeavtaler skal kommunen sikre seg tilgang til ekstra maskintjenester, og 
spesialiserte maskintjenester, som det ikke er lønnsomt at kommunen selv utfører. 
Rammeavtalene skal også sikre kommunen en bedre maskinberedskap i 
krisesituasjoner.

Side 20 av 1043



16

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak: 
”Saken tas til orientering.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 

PTU-144/13 Vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtaket er enstemmig.

145/13: Godkjenning av protokoll fra Plantekniskutvalgs møte 
28.05.2013

Forslag til vedtak 22.05.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.05.2013 godkjennes.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Nytt dokument i saken: Protokollen ble ettersendt.

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-145/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.05.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

146/13: Søknad om fradeling av en parsell til boligformål -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i 
Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi 
dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene 
ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende betingelser 
for vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes  offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell på 
ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

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

Dette med følgende begrunnelse:
- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.”

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

PTU-146/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 
4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne gi dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” 
og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende 
betingelser for vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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147/13: Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland -
2. gangs behandling

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 

fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

2. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon og gir tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på 
ca. 3 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og 
fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 3 dekar fra gnr./bnr.111/6 i Eigersund. Det settes følgende vilkår: 

Omsøkt fradeling må deles som vist på kartutskrift av 15.04.2013
Resten av eiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet. Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr.  111/6 i Eigersund. 

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-147/13 Vedtak:

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

2. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon og gir tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på ca. 3 
dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å 
gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 3 dekar fra gnr./bnr.111/6 i Eigersund. Det settes følgende vilkår: 

Omsøkt fradeling må deles som vist på kartutskrift av 15.04.2013 
Resten av eiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet. 
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr.  111/6 i Eigersund. 
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Vedtaket er enstemmig. 

148/13: Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 72/28 som tilleggsjord - Torger Lomeland

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Torger Lomeland
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/28 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 100.000.  

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 72/28 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i Eigersund 
som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig.  

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PTU-148/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Torger Lomeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/28 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 100.000.  

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 72/28 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i 
Eigersund som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig.  

Vedtaket er enstemmig.

149/13: Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av 
gnr. 4 bnr. 129-Skadberg-Eigerøy

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:
Planteknisk utvalg avviser forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del 
av gnr 4 bnr 129 og den sendes i retur med påfølgende begrunnelse:

1 Forslaget vil medføre en forringelse av det visuelle uttrykket og det totale 
landskapsbildet med hensyn til estetikk.

2 Det råder tvil om at hensyn til helse, miljø og sikkerhet for gjester/besøkende til 
campingplassen er ivaretatt på en god måte.

3 Antall campingenheter er for høyt og ligger for tett og vil dermed føre til en massiv 
nedbygging i et sårbart område jamfør ”Vakre landskap i Rogaland”. Dette gir en 
strukturmessig uheldig dårlig løsning med hensyn til bokvaliteter/bomiljø og den 
visuelle opplevelsen av området.

1. Planforslaget må omarbeides slik at det tas hensyn til omkringliggende landskap, 
helse, miljø og sikkerhet for brukere av området med påfølgende krav:
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4 Antall campingenheter reduseres til maks 51 enheter i felt A som i gjeldende 
reguleringsplan.

5 Det plasseres færrest mulig campingplasser mot friluftsområdet i strandsonen med 
formål å åpne opp strukturen og at flest mulig internt i campingområdet har tilgang til 
sjøen fysisk og visuelt.

6 Minimumsavstand mellom helårs campingenhetene skal være 8 meter.
7 Det tillates ikke spikertelt, "Iso-camp” og lignende. 
8 Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 
109/10 om å beholde park/skog som buffersone.

9 Det legges inn flere mindre grøntområder/lek/uteoppholdsareal i nærheten av 
grupperinger av campingenhetene.

10 Det legges til rette for universell utformet gangveiforbindelse tilgjengelig for alle 
innenfor campingplassens område vendt mot sjø/strandsonen.

11 Det må utarbeides fotoillustrasjon som viser hvordan hele campingområdet vil se ut 
etter ferdig utbygging. 

12 Det må foreligge en grundig vurdering som tar for seg alle forhold vedrørende 
brannspredning mellom campingenhetene.

13 Sanitærbygget må flyttes og plasseres lengst mulig vekk fra strandsonen.
14 Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og 

bygningslovens § 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for 
godkjenning.

15 Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

16 Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
17 Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 10 m².
18 Det tillates ikke plassering av husvogner innenfor planområdet.
19 Det må utarbeides en fotoillustrasjon/3D-modell som viser området etter det er ferdig 

etablert.
20 Det må utføres uavhengig kontroll utført av annet foretak av Notat RIBr01 - rev 02, 

datert 26.09.2012, som omhandler strålingsberegning mellom campingenheter, og 
denne kontrollen skal dekkes av tiltakshaver.

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

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (fellesforslag fra AP, FrP, H, KrF, SP): 
”Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
1. Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 109/10 
om å beholde park/skog som buffersone.

2. Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og bygningslovens 
§ 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for godkjenning.

3. Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

4. Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
5. Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 15 m².
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Punktene skal innarbeides før 2.gangs behandling.”

Votering:
Fellesforslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (V)

PTU-149/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
1. Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 109/10 
om å beholde park/skog som buffersone.

2. Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og bygningslovens 
§ 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for godkjenning.

3. Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

4. Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
5. Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 15 m².

Punktene skal innarbeides før 2.gangs behandling.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

150/13: Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til 
utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik.

Rådmannens forslag til vedtak 14.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 88, samt søknaden om midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til 
at hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan vil bli vesentlig tilsidesatt og 
at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til saksforelegget, under 
Saksbehandlers vurderinger.

2. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta pålegg om 
at alle ulovlige byggearbeider som er utført etter 1996 rives innen 6 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger:

a. Bygging av nytt inngangsparti og utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av anneks.
c. Bygging av bod.
d. Bygging av vinterhage med tilhørende terrasse.

3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført 
etter at nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2.

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket 
ikke er etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.
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5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, Krf, H, SP og V):
1. ”Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag, 

inkl. soveromsbod/anneks.
2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 

fattet.
3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 

et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at 
nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2.

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom.

5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-150/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag, 
inkl. soveromsbod/anneks.

2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 
fattet.

3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at 
nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2.

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
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etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom.

5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

151/13: Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 
61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til 
at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt 
høyde og område for brygge da bebyggelsens utforming og utstrekning går klart frem av 
reguleringsplanen. Disse forholdene er utførlig drøftet i reguleringsplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i reguleringsplanen om å redusere de 
samlede inngrepene i området mest mulig.

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

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Roger Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Anders Ege (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid 
med reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har 
kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon.
Det finnes også tilsvarende brygger.

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

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-151/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid 
med reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har 
kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon.
Det finnes også tilsvarende brygger.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

152/13: Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg 
Karin Olsen & Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 58, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til at 
hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan (byggeområde / industri) vil bli 
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til 
saksforelegget, under Saksbehandlers vurderinger. Planteknisk utvalg har vurdert 
muligheten for å anbefale en midlertidig dispensasjon, men har kommet til at heller 
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ikke det kan anbefales, med de samme begrunnelsene som gjelder varig 
dispensasjon. 

2. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å gi pålegg om at 
alle ulovlige byggearbeider som er utført rives innen 6 måneder etter at endelig 
vedtak i saken foreligger:
 Utvidelse av fritidsbolig
 Bygging av bod ved sjøen
 Bygging av tak over båtstø

3. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å ilegge 
tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg 
ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

4. Hjemmelshaver ilegges et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- for det merarbeidet 
bygningsmyndigheten har hatt i forbindelse med de ulovlige tiltakene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, 
sak 102/99. 

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP, FrP, Krf, H, SP og V):
1. ”Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag. 
2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 

fattet.
3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 

et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at nå 
gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod ved sjøen
c. Bygging av tak over båtstø

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf.
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 
11.10.99, sak 102/99. 

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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PTU-152/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon på hytten slik den fremstår i dag.
2. Det forutsettes at alle andre bygg rives senest 8 uker etter at endelig vedtak i saken er 

fattet.
3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 

et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført etter at nå 
gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod ved sjøen
c. Bygging av tak over båtstø

4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging av 
tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 
11.10.99, sak 102/99. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

153/13: Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 
550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon -
Eigelandsvatnet

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag, samt fra 
bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, 
boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet 
på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ville sette hensynet bak denne bestemmelsen vesentlig 
til side, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Det forhåndsvarsles at Planteknisk utvalg vurderer å pålegge hjemmelshaver på gnr. 103, 
bnr. 11, å fjerne den ulovlig oppsatte boden innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg om 
riving er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 150,- per 
kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen 
fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 §19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. forvaltningslovens § 16, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune, § 7.

Partene har klagerett på vedtaket.
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Bjørn Reidar Berentsen (AP) foreslo slikt vedtak: 
”På grunn av nye opplysninger som har kommet til administrasjonen som ikke er blitt 
behandlet, sendes saken tilbake til administrasjonen.”

Votering:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt. 

PTU-153/13 Vedtak:

På grunn av nye opplysninger som har kommet til administrasjonen som ikke er blitt 
behandlet, sendes saken tilbake til administrasjonen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

154/13: Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og 
servicesenter.

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013:

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter godkjennes i 
henhold til de planer som er skissert.  

05.06.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
Felles brukerutvalg synes tiltaket er særdeles positivt.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

BRU-018/13 Vedtak:

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 
godkjennes i henhold til de planer som er skissert.  

Vedtaket er enstemmig.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-154/13 Vedtak:

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 
godkjennes i henhold til de planer som er skissert.  

Vedtaket er enstemmig.

155/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 22.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/14659 X 22.05.2013
Byggesakssjefen delegert 
13.05.- 21.05.2013

2 13/14770 X 23.05.2013
Operativ rapport - uke 18 -
Teknisk avdeling

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Nytt dokument i saken:

3 13/15489 U 29.05.2013

Odd Olsen og 
Kjellaug K Olsen
Buen 6
4318 SANDNES

Vedrørende lekeplass gnr. 1 
bnr. 10 - Odd og Kjellaug K. 
Olsen, Ytstebrødveien
688

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-155/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

156/13: Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst 
for Nysundfjellet - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser

1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-156/13 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser
1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket er enstemmig.

157/13: Bybrannsikring i Egersund - ny behandling

Rådmannens forslag til vedtak 29.05.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

PTU-157/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

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

Vedtaket er enstemmig.

158/13: Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. 
Takvindu.

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.
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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.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PTU-158/13 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 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.

Vedtaket er enstemmig.
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159/13: 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

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 
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. 

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak (Fellesforslag AP+H): 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra 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 dette vil styrke jordbrukets 
interesser.
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. 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.  

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

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

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

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

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 
5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.”

Votering:
Fellesforslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme for rådmannens innstilling. (SP)

PTU-159/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra 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 dette vil styrke jordbrukets 
interesser.
Fordelene er videre ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon, da:

1. Utfallet av saken kan få økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.
2. 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.  

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

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

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

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

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 
5 år på gnr.114, bnr. 1 i Eigersund.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.  
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
162/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Klage på avvisning av klage samt klage på reguleringsplan-
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
  

Sammendrag:
Eigersund kommune mottok klage på reguleringsendringen på epost 22.03.2013 som var en 
uke etter at klagefristen var gått ut. Klagen ble avvist og dette er påklaget i epost datert 
20.06.2013. En har vurdert klagen på avvisning og vurderer at klagen må tas til følge jfr. Fvl 
§20 andre setning. Den første klagen tas derfor til behandling. En vurderer ikke at det i
klagen på reguleringsendringen fremkommer moment som ikke er vurdert tidligere eller er av 
en slik karakter at det medfører endring i vedtatt reguleringsplan. Rådmannen innstiller derfor 
på at klagen ikke tas til følge og sendes videre til Fylkesmannen for endelig behandling.  

Saksgang:
PTU avgjør om klagen skal tas til følge. Dersom den ikke blir tatt til følge oversendes den 
fylkesmannen i Rogaland.

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2013:

1. Klage på avvisning av klage datert tas til følge jfr. FvL §30 og klagen tas derfor til 
behandling.

2. Klage på reguleringsendring datert 22.03.2013 tas ikke til følge.

3. Klagesaken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Klage på avvisning av klage - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
  
Innledning
I forbindelse med kunngjøring av reguleringsendring - for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl
vedtatt i k.sak 116/12 den 17.12.2012 har en mottatt klage fra grunneier/rettighetshavere 
innenfor klagefristen. Klagen tas derfor opp til behandling. Kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9 og §12-12.

Hva er en klage?
Det er etter forvaltningsloven § 28 klagerett på enkeltvedtak. Dette innebærer at klager får en
rett til å få et vedtak overprøvd av nærmeste overordnede forvaltningsinstans. I saker etter 
plan- og bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans mens 
Fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen kan da prøve alle sider av saken, og enten 
treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til helt eller delvis ny 
behandling i kommunen. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Hvem kan klage?
Etter forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig
klageinteresse. Plan- og bygningsloven § 1-9 gir også statlige myndigheter, fylkeskommunen
klagerett på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven innen sine respektive
ansvarsområder. Klager vurderes derfor å ha klageadgang.

Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket kom frem til den som skal klage En viser til at 
klagefristen var 3 uker etter kunngjøring i Dalane Tidende som var 22.02.2013
og klagefristen var således 15.03.2013. Den første klagen ble mottatt av kommunen 7 dager 
etter at denne klagefristen var ute dvs. den 22.03.13 da klager sier denne ble klar over at 
klagen som de hevder var sendt ikke var mottatt. Siden klagen ble innsendt og mottatt av 
kommunen 22.03.2013 vurderte en at klagefristen var oversittet, jf. fv l. § 29 jfr. 
forvaltningsloven §§ 28-34 og plan- og bygningsloven § 1-9 og klagen ble derfor avvist med 
begrunnelse av at klagefristen er oversittet jfr. fvl. §29.  Dette var et enkeltvedtak som kan 
påklages, jf. fvl. § 28 og §2. 

Klage på avvisningsvedtaket ble mottatt i brev datert 21.06.2013. Rådmannen viser her til 
FvL §30 andre setning som sier at; ”Kommer erklæringen ikke frem, må den gjentas innen en 
uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller burde ha forstått det eller – om den 
opprinnelige frist er kortere - innen en frist av samme lengde som denne.”  Siden ny klage  
på reguleringsplanen ble mottatt på epost den 22.03.13 vurderes derfor klagen for å være 
mottatt innforbi klagefristen jfr. §30 i FvL og tas derfor til behandling. Klage på 
avvisningsvetdaket tas til følge og klage datert 22.03.13 tas til behandling.

Begrensninger i klageretten
Plan- og bygningsloven gjør enkelte innskrenkninger i klageadgangen etter forvaltningsloven.
Klagereglene i plan- og bygningsloven § 1-9 innebærer at forhold som er avgjort i planen
eller i dispensasjonsvedtaket ikke kan brukes som grunnlag for klage i en byggesak.
Klageadgangen avskjæres selv om retten faktisk ikke er benyttet i plansaken eller
dispensasjonssaken.

Gjennomgang av klagen
Klagen omfatter flere punkt som er gått gjennom og vurdert nedenfor. 
Pkt. Klagen gjelder:
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Klage på avvisningsvedtak datert 20.06.13
1 ”Klage på vedtaket ble sendt fra oss 11.3.2013 pr.post, da vi så at denne ikke 

ble reg som innkommende post på nettsidene til Eigersund Kommune sendte vi 
den i tillegg pr mail den 22.3.2013. Ser i etterkant at vi kanskje burde ha gjorde 
oppmerksom på at klagen var sendt tidligere. (se dato på klagen) Den tidligere 
innsendte klagen henviser bl.annet til direkte feil siteringer og opplysninger fra 
ansvarlig søker. Dette er opplysninger som ikke vi burde trenge påpeke for at 
de skulle oppdages og tas hensyn til. Påklager derfor avslaget på tidligere 
innsendte klage.”

J

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen
Klage på avvisningsvedtaket ble mottatt i brev datert 21.06.2013. Rådmannen 
viser her til FvL §30 andre setning som sier at; ”Kommer erklæringen ikke frem, 
må den gjentas innen en uke etter at vedkommende har fått vite om dette eller 
burde ha forstått det eller – om den opprinnelige frist er kortere - innen en frist 
av samme lengde som denne.”  Siden ny klage  på reguleringsplanen ble 
mottatt på epost den 22.03.13 vurderes derfor klagen for å være mottatt innforbi 
klagefristen jfr. §30 i FvL og tas derfor til behandling. 

Klage på avvisningsvetdaket tas til følge og klage datert 22.03.13 tas til 
behandling.

Klage på reguleringsendring mottatt på epost 22.03.2013 
Klagen gjelder:
”Vi, som naboer har, både ved ”varsel om regulering”, utvidelse av 
planområdet” og i forbindelse med kunngjøring etter 1. gangsbehandling 
kommentert en del punkter som har vært feilaktig og mangelfullt kommentert og 
vurdert i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget.”
Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

2

En viser til at dette er en reguleringsendring av en gjeldende plan, hvor arbeidet 
med reguleringsendringen, så lagt en kan se er varslet og kunngjort i tråd med 
bestemmelsene i plan og bygningsloven. Endringen vil nødvendigvis medføre 
arealmessige endringer og klager har benyttet sin rett til å kommentere disse 
endringene i flere omganger herunder ved varsel om oppstart, høring og 
kunngjøring. Noen av kommentarene er delvis imøtekommet og noen er ikke 
imøtekommet. Alle uttalene fra klager har vært lagt frem og fulgt saken i 
forbindelse med de politiske behandlingene jfr. vedlagte saksutredninger.
Reguleringsendringen vurderes derfor å være innforbi rammene av PBL 
forutsatt at de prosessuelle reglene er blitt fulgt. Så langt en kan se er dette 
gjort.  

Rådmannen vurderer derfor at de forhold som fremkommer er vurdert tidligere i 
planprosessen og at det ikke at det fremkommer nye moment som ikke har 
vært kjent tidligere eller er av en slik karakter at det medfører endring av planen 
jfr. tidligere brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. 
Det vurderes heller ikke at det som fremkommer i klagen er av en slik karakter 
at det medfører endring i vedtatt reguleringsplan.

N

Klagen gjelder:
Påpeker forhold knyttet til varsel om oppstart, varsel om utvidet planområde, 
forhold til gjeldende reguleringsplan, type reguleringsplan  m.m kulepunkt 1-2

3

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

N

Disse forholdene er også tidligere tatt opp av klager både i forbindelse med 
varsel om oppstart, varsel om utvidelse av planområde og høring  jfr. vedlagte 
brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. I utgangspunktet er dette 
en reguleringsendring i en eldre reguleringsplan (detaljregulering). Klager har 
vært kjent med innholdet i reguleringsendringen og har kommentert dette i flere 
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omganger jfr. brev datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12 samt i klage mottatt 
22.03.13.
Rådmannen viser her til det som ble skrevet i saksutredningen i forbindelse 
med 2. gangsbehandlingen der de samme forhold ble tatt opp av klager: 
”Utgangspunktet er at planen så langt en kan se er varslet i tråd med plan og 
bygningsloven og det er også varslet endret planområde etter PTU sin 
behandling av planen første gang. Det er varslet en endring av gjeldende 
reguleringsplan og dette åpner opp for nye løsninger både når det gjelder antall 
boenheter, adkomst, bestemmelser m.m. I gjeldende reguleringsplan er det vist 
adkomst frem til området i form av en offentlig avkjørsel frem til lekeplassen og 
derfra og inn til planområdet er det vist felles adkomst. Rådmannen foreslår å 
endre plankartet slik at dette blir i tråd med gjeldende reguleringsplan når det 
gjelder forhold mellom felles og offentlig adkomst.”

Reguleringsendringen skulle således være godt kjent for klager. Planen har 
vært til offentlig ettersyn og det er ikke fremkommet spesielle merknader fra 
statlige og regionale myndigheter. En viser her til henvisninger i klagen til 
tidligere uttaler fra Rogaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen. I 
forbindelse med høringen hadde disse ingen merknader til 
reguleringsendringen.

Det er varslet en endring av gjeldende reguleringsplan og dette åpner opp for 
nye løsninger både når det gjelder antall boenheter, adkomst, bestemmelser 
m.m. I gjeldende reguleringsplan er det vist adkomst frem til området i form av 
en offentlig avkjørsel frem til lekeplassen og derfra og inn til planområdet er det 
vist felles adkomst. Rådmannen viser til at i vedtatt reguleringsendring er dette 
endret i tråd med gjeldende reguleringsplan når det gjelder forhold mellom 
felles og offentlig adkomst. Klager har derfor i forbindelse med behandling av 
reguleringsplanen fått medhold i dette.

Rådmannen vurderer ikke at det fremkommer nye moment som ikke har vært 
vurdert eller kjent tidligere jfr. brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 
06.11.12. Det vurderes heller ikke at det som fremkommer i klagen er av en slik 
karakter at det medfører endring i vedtatt reguleringsplan.
Klagen gjelder:
”Gjeldende reguleringsplan for området har, som flere ganger tidligere 
anmerket, en regulert adkomst til eiendommen over 8/48 og via Hovlandsveien. 
I saksfremlegget fra planutarbeider Petter E. Seglem står det under 
kommentaren i punkt 5 i dokumentet ”Beskrivelse av reguleringsplan for 
Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.!: Stikkveien er allerede regulert/opparbeidet i 
dag som bl.a adkomst til både lekeplass og boligtomt. Dette er opplsyninger 
uten sannhet. Veien er regulert og opparbeidet som adkomst til tilliggende 
kommunale lekeplass. Gnr. 8 bnr 100 har ingen regulert adkomst via denne 
veien.”
Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

3

Dette spørsmålet har planteknisk utvalg tatt stilling til i sakene 054/12 og 
110/12. I sak 110/12 skriver rådmannen følgende i forhold til uttale fra klager 
når det gjelder valg av adkomst; ”Når det gjelder valg av adkomst har en 
diskutert dette som en del av planprosessen og en vurderer at det fremlagte 
forslaget løser dette på en tilfredsstillende måte. Det er i gjeldende 
reguleringsplan vist felles avkjørsel frem til 8/100 og det er denne en nå 
benytter seg for å knytte de to andre tomtene til. Gjeldende reguleringsplan 
vises således en adkomst til Hamraneveien fra denne tomten. En vurderer det 
som fornuftig å samle adkomsten til disse tomtene istedenfor å ha to.” 

N
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En viser her til at tidligere reguleringsplan viste en adkomst til tomt på  8/100 fra 
Hamraneveien der veine frem til lekeplassen er offentlig og derfra og inn til 
8/100 er felles adkomst:

Det er videreført i reguleringsendringen at adkomstveien skal være offentlig 
frem til lekeplassen og felles på resten:

Dette er også noe klager tydeligvis har vært kjent med fra planen ble varslet 
oppstart på jfr. uttale i forbindelse med varsel om oppstart datert 09.11.11 der 
klager skriver følgende: ” Påpeker at dersom denne veien skal benyttes som 
adkomstveg til feltet så må den være 1 av 3 adkomster og være begrenset til å 
gjelde en boenhet slik den er planlagt i gjeldende reguleringsplan.”

Når det gjelder adkomst til de nye boligene viser rådmannen til de vurderinger 
som ble gjort i forbindelse med 1. gangsbehandling sak 054/12 og 110/12 der 
dette rådmannen skriver følgende i saksutredningen i forbindelse med 
gjennomgang av uttale fra klager: ”En viser til at en vurderer det som fornuftig å 
ha kun en adkomst til disse boligene, da dette er mer fornuftig i forhold til å 
samle inngrep, ha minst mulig stikkveier og er bedre i forhold til vedlikehold og 
lignende. En vil da også få kun et punkt i Hamraneveien istedenfor som det er 
vist til i uttalen. En viser til at ÅDT i Hamranevegen vil være lik selv om en nå 
får en adkomst, mens ÅDT på intern adkomstvegen vil øke. Anslagsvis vil en ha 
en ÅDT=30 på adkomstvegen. En vurderer at dette er akseptabelt og vil ikke 
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medføre vesentlig forringelse. En vil sterkt fraråde en direkte avkjørsel til 
Hovlandsveien og viser til at dette er en mer krevende avkjørsel med en helt 
annen ÅDT siden det er en fylkesveg og hovedadkomst til Aker. Dette er heller 
ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. Viser her også til uttale fra Statens 
Vegvesen. En vurderer at den skisserte løsningen er akseptabel. En vurderer at 
dette også er fornuftig sett utifra at Hamranevegen er relativt smal og ved å 
legge trafikken til et punkt så langt ute som mulig vil dette fordele trafikken  
mellom avkjørslene i Hamraneveien på en slik måte at avkjørselens bidrag til 
trafikken lenger inne i Hamranevegen blir minst mulig.”

Rådmannen vurderer ikke at det fremkommer nye moment  som ikke har vært 
kjent tidligere eller er av en slik karakter at det medfører endring av planen jfr. 
tidligere brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. 

Klagen gjelder:
”Det fremkomer ingen steder i planforslaget hva forslagsstiller og planutarbeider 
ser for seg å gjøre med den allerede opparbeidede veien inn tillekeplassen. 
Denne har i dag en lengde pa 41m og en bredde pa i underkant av 3,5m, mens 
den i planforslaget er markert som minimum 4,0m. Garasjen  vår, som er 
byggemelclt og godkjent, ligger i dag med takutstikk helt i opparbeidet veis 
kantlinje. Etter hva vi kan se av foreslåtte plankart  inngår deler av var garasje  
nå i et felles privat veiareal!?! Vi har tidligere påpekt at planlagte  løsning
medfører  en stor trafikkmessig fare for barn i området. Slik var eiendom i dag 
er godkjent  og har vært opparbeidet i 30år er vi, for å komme  til og fra 
eiendommen  nødt til a rygge helt uti Hamraneveien hver gang vi skal  inn og 
ut. Når 2 hiler møtes på denne veien er det ingen annen løsning for a kunne 
passere enn at en av bilene må rygge  inntil 30m for a slippe den andre  bilen 
forbi. Denne ryggingen vil da finne sted forbi et garasjehjørne som ligger i 
veikanten og en inngang til en lekeplass. Disse 2 elementene ligger for 
sikkerhets skyld parallelt  ovenfor  hverandre. Vi kan ikke se hvordan dette ikke 
er trafikkfarlig i et byggefelt.  Selv har vi i dag 3 barnebarn  i alderen  1,5-7år  
som benytter seg av lekeplassen og som da konstant  vil utsettes for denne 
trafikkfarlige situasjonen. I tillegg til oss skal lekeplassen betjene 40-50 andre 
boenheter.”
Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

4

Dette er også tatt opp tidligere av klager i brev datert 06.11.12 og der 
rådmannen skriver følgende i forbindelse med dette i sak 116/12:
”Adkomstvegen følger i hovedsak allerede innregulert trase og må i forbindelse 
med utbygging holde seg innforbi de arealavgrensningene som vises i planen. 
Dette er innforbi areal som er eid av Eigersund kommune og en skal ikke gå inn 
på 8/217 med adkomstvegen. Dette er også bekreftet av tiltakshaver.” 
”Rådmannen har forståelse for at en ikke ønsker endringer i tilknytning til sin 
eiendom. En fortetting fra 3 til 6 boliger vurderes å være forsvarlig da dette 
anslagsvis vil gi en ÅDT på 30 bilbevegelser pr. dag.  Det er regulert inn veg på 
4 meter. Det er ikke gjennomgangstrafikk i tilknytning til dette området og det er 
kun kjøring til og fra boligene. En vurderer at dette vil bidra til å holde farten 
nede og redusere fremmedkjøring til et minimum. En vil anta at de som bor i 
tilknytning til denne veien har en egeninteresse av å kjøre hensynsfullt jfr. at 
deres barn også vil benytte denne. At veien er smal vil også bidra til å holde 
farten nede. Når det gjelder mindre barn, legges til grunn at disse er under 
oppsyn av voksne. Uansett påviler det kjørende å vise aktsomhet og vurdere 
farten etter forholdene.”

En viser også til at planen legger opp til at søppelhåndtering vil skje ved at 
beboerne frakter søppelposer og lignende frem til Hamraneveien hvor bilene fra 

N
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DIM kjører. Dette vil hindre tyngre renholdskjøretøy inn i området.

Rådmannen vurderer derfor at de forhold som fremkommer er vurdert tidligere i 
planprosessen og at det ikke at det fremkommer nye moment som ikke har 
vært kjent tidligere eller er av en slik karakter at det medfører endring av planen 
jfr. tidligere brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. 
Det vurderes heller ikke at det som fremkommer i klagen er av en slik karakter 
at det medfører endring i vedtatt reguleringsplan.
Klagen gjelder:
”Videre er lekeplass og adkomstvei i planforslaget lagt inn som felles privat. I 
gjeldende regulering er også den offentlige veien regulert lenger inn en n i nytt 
forslag. Vi har i dag offentlig vei frem til vårt gårdsrom og adkomst og har ingen 
interesse av at denne plutselig skal bli felles privat. Hvem skal eie og drifte 
veien.”

Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

5

Rådmannen viser til at i forbindelse med 2. gangsbehandling ble dette endret 
etter uttale fra klager. En viser til at en i sak 116/12 skriver følgende i forhold til 
dette punktet: ”Rådmannen har forståelse for dette og viser til at i gjeldende 
reguleringsplan er det vist offentlig veg frem til lekeplassen som der er vist som 
offentlig. En foreslår at adkomstveien vises i tråd med gjeldende 
reguleringsplan.” Dette er fulgt opp i fremlegg til vedtak og ble enstemmig 
vedtatt av kommunestyret. Plankartet ble endret slik at det skal være i tråd med 
tidligere reguleringsplan. Denne viser offentlig vei frem til innkjørsel til deres 
gårdsrom jfr. kartutsnitt:

Rådmannen vurderer ikke at det fremkommer nye moment som ikke har vært 
kjent tidligere eller er av en slik karakter at det medfører endring av planen jfr. 
tidligere brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. Det punkt som 
påpekes vurderes løst på en tilfredsstillende måte i reguleringsendringen.

N

Klagen gjelder:
Det er på vår eiendom regulert inn siktsoner ut mot Hamraneveien som legger 
klare begrensninger på vår eiendom. Dette er flere ganger påpektuten at det er 
blitt besvart eller kommentert. Vi har hele tiden påpekt at slik begrensning ikke 
er i tråd med våre intensjoner eller med tidligere regulering.
Rådmannens vurdering og gjennomgang av klagen

6

Forholdet knyttet til friskt er tidligere påpekt fra klager i forbindelse med varsel 
om utvidelse av planområde og også kommentert i saksutredning i sak 110/12 
og dette ble kommentert i forbindelse med uttale fra annen nabo Gunhild 

N
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Baardsen jfr, at rådmannen skriver følgende i forhold til frisikt i tilknytning til 
uttale fra klager; ”Når det gjelder frisikt viser en til kommentarer knyttet til uttale 
fra Bårdsen.” Rådmannen skriver følgende i forhold til uttale fra G. Baardsen:  
”En viser til at det ikke er vist frisiktlinje tidligere i planen, men at dette er 
fornuftig å ivareta bl.a. av hensyn til trafikksikkerhet. En legger derfor ikke opp 
til å fjerne denne.”

Rådmannen vurderer derfor at de forhold som fremkommer er vurdert tidligere i 
planprosessen og at det ikke at det fremkommer nye moment som ikke har 
vært kjent tidligere eller er av en slik karakter at det medfører endring av planen 
jfr. tidligere brev fra klager datert 09.11.11. 03.06.12 og 06.11.12. 
Det vurderes heller ikke at det som fremkommer i klagen er av en slik karakter 
at det medfører endring i vedtatt reguleringsplan.

Oppsummering og konklusjon
Rådmannen har vurdert klagen og kan etter en samlet gjennomgang og vurdering ikke se at 
det fremkommer nye moment, eller forhold som ikke har vært kjent/vurdert ved tidligere 
behandlinger. Det har heller ikke fremkommet opplysninger som er av en slik karakter at 
rådmannen finner grunnlag for at klagen gis oppsettende virkning eller at planen bør endres i 
forhold til kommunestyrets vedtak. Rådmannen vurderer at de forhold som er påpekt av 
klager har vært kjent og vurdert som en del av planprosessen. Planteknisk utvalg og 
kommunestyret har tatt stilling til uttalene og planforslaget. 

Videre legger en til grunn at reguleringsplanen har vært gjennom en grundig behandling og 
der de forholdene som fremkommer har vært kjent/og eller har vært vurdert eller er av en slik 
karakter at en ikke ser grunnlag for å legge avgjørende vekt på disse. Rådmannen viser til at 
det så langt en kan se er gjennomført en planprosess i tråd med PBL og der klagers syn har 
vært kjent og vurdert som en del av planprosessen og er også fremlagt for Planteknisk utvalg 
og kommunestyret. En har på punktet som gjelder regulering til offentlig og felles adkomst 
som i gjeldende reguleringsplan endret planen slik at dette videreføres som i gjeldende 
reguleringsplan jfr. sak 116/12. 

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg 
området på en bedre måte. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom 
dette i det foreliggende planforslaget.

Rådmannen vurderer at den foreslåtte planendringen gir en tilfredsstillende utnyttelse av 
området og en endring fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger samt å samle adkomsten til et 
punkt langs Hamraneveien fremstår som en fornuftig avveining av utbyggingsvolum og 
hensyn til eksisterende bebyggelse. 

En vurderer at klager i flere omganger har fått fremlegge sine protester på 
reguleringsendringen. Disse er blitt lagt frem og en har tatt administrativt og politisk stilling til 
disse. 

Rådmannen innstiller på at klagen ikke imøtekommes og at den oversendes Fylkesmannen i 
Rogaland for endelig behandling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt tema i klagen. 

Økonomiske konsekvenser:
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Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213439 Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. gangsbehandling
233209 Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - ny 1. gangsbehandling

254613
Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

268560
Reguleringsendring for boligger mm Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl -
reguleringsplankart.pdf

268565
Reguleringsendring for boligger mm Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl -
bestemmelser.pdf

295371 Uttaler fra klager

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

27 N Uttale - miljøavdelingen

1 I 11.01.2011 Prosjektil
Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem
Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
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100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem
Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem
Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem
Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer

14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Varsel/informasjon om befaring

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

16 I 16.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsplan gnr. 8 bnr. 100 m.fl -
Hamraneveien

17 I 03.06.2012 Stig Øglend
Merknad til utvidelse av planområde i forbindelse 
med regulering av gnr 8 bnr 100 m/fl -
Hamraneveien.

18 I 06.06.2012 Petter E. Seglem
Justert forslag til reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl etter PTU 
vedtak.

21 I 15.06.2012
Kirsten og Geir Magne
Lædre

Innspill til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

25 U 26.09.2012

Mattilsynet; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

23 U 27.09.2012
Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
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Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
HOVLAND LEIF ARILD; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Gunhild Bårdsen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

26 I 03.10.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

29 I 25.10.2012 Statens vegvesen
Uttale til reguleringsendring av gnr. 8 bnr. 100 m. 
fl. - Hamraneveien

30 I 06.11.2012
Tove Skandsen Øglend 
og Arnfinn Øglend

Høringsuttale til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien

31 I 10.11.2012 Petter E. Seglem
Reguleringsplanen for Hamraneveien -
gjennomgang av uttalelelser

33 X 20.11.2012 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

36 U 18.02.2013

Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Felles brukerutvalg; 
Dalane Energi; 
Åshild Stornes Slettebø; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Kunngjøring - reguleringsendring for boliger, 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

34 U 18.02.2013

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
HOVLAND LEIF ARILD; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Gunhild Bårdsen; 

Kunngjøring - Reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
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Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

37 I 11.03.2013
Tove Skandsen Øglend 
og Arnfinn Øglend

Klage på reguleringsplan Hamraneveien gnr. 8 
bnr. 100

40 U 31.05.2013
Arnfinn og Tove 
Skandsen Øglænd

Klage på reguleringsplan Hamraneveien gnr. 8 
bnr. 100 - avvisning

41 I 20.06.2013 Tove og Arnfinn Øglend
Klage på avvisning reguleringsplan 
Hamraneveien gnr.8 bnr. 100

43 X 12.08.2013 Uttaler fra klager

Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.03.2012
Arkiv: :PL-19760008, 
FA-L12, GBR-8/100
Arkivsaksnr.:
11/89
Journalpostløpenr.:
12/4211

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. -
1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra enebolig til to-
mannsbolig med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst er levert inn til 
førstegangsbehandling. Planforslaget vurderes som komplett jfr. oppstartsmøte og saken 
fremmes derfor til behandling for PTU. Rådmannen vurderer at den foreslåtte planløsningen 
gir en tilfredsstillende utnyttelse av området og er en fornuftig avveining av utbyggingsvolum 
og hensyn til eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.03.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 02.02.12 og bestemmelser datert 06.02.12 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

17.04.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til tiltakshaver med følgende:

Planteknisk utvalg ber om at det fremlegges en utbyggingsavtale.”

ROGER SÆSTAD (AP) foreslo:
”Tillegg til Carlsens utsettelsesforslag:
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Planteknisk utvalg foreslår at eksisterende lekeplass legges inn i 
reguleringsplanen, slik at hensynet lekeplass/tilkomstvei blir ivaretatt 
(trafikksikkerhet)
Dette skal innbefatte tilkomstveien helt ut til krysset mot Hamraneveien 
(kommunens eiendom pr. dags dato)”

Votering utsettelsesforslag:
Carlsens forslag med Roger Sæstads tillegg enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-054/12 Vedtak:

Saken sendes tilbake til tiltakshaver med følgende:
1. Planteknisk utvalg ber om at det fremlegges en utbyggingsavtale.
2. Planteknisk utvalg foreslår at eksisterende lekeplass legges inn i 

reguleringsplanen, slik at hensynet lekeplass/tilkomstvei blir ivaretatt 
(trafikksikkerhet)

3. Dette skal innbefatte tilkomstveien helt ut til krysset mot Hamraneveien 
(kommunens eiendom pr. dags dato)

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl hvor 
en ønsker å regulere fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan for Fuglodden vedtatt i 1976. I planen er det regulerte 
området avsatt til boliger, felles kjøreveg, gangveg m.m.

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. BR-representanten  Merknad J

Private merknader

6. Geir Magne Lædre  Merknad E
7. Tove S og Arnfinn Øglend  Merknad N

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Bebyggelse må utformes 
slik at det harmonerer med 
eksisterende bebyggelse i 
områdetog slik at 
naturpreg og 
områdekarakter ivaretas. 
Dette er nærmere 
beskrevet i 
Kommuneplanens arealdel 
– Bestemmelser og 
retningslinjer.

 Ved planlegging av nye 
boligområder skal det 
legges til rette for gode 
uteoppholdsareal 
påbakkeplan for barn, 
unge og voksne. Det skal 
være gode sol- og 
støyforhold både påprivat 
og felles uterom. 
Lekeareal skal være i 
henhold til bestemmelsene 
i gjeldende kommuneplan.

 Det må gjennomføres en 
støyfaglig utredning for 
planområdet som inntas i
regulerings-
bestemmelser/gjøres en 
planutforming som sikrer 
at grenseverdiene for 
støyikke overskrides (MD 
T-1442).

 Planleggingen må ha 
prinsippene bak universell 
utforming som premiss i 
det viderearbeidet, både i 
forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal, som 

O

O

J

O

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene jfr. 
terrengtilpasset bebyggelse m.m.

Rådmannen tar dette til 
orientering. Viser her til soldiagram 
og lignende som er lagt ved.

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt gjennom egen rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene.
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beskrevet i byggteknisk
forskrift (TEK 10). Dette 
bør sikres i regulerings-
bestemmelsene.

 Vi minner om at det i 
forbindelse med 
reguleringsarbeid skal 
gjennomføres risiko-
ogsårbarhetsundersøkelse
. Nivået på denne må 
fastesettes etter 
skjønnsmessig vurdering,
men ved offentlig ettersyn 
må det som et minimum 
fremgå hvordan temaet er 
vurdert.

E ROS-sjekkliste er utført og
konsekvenser omtalt/utredet i 
planbeskrivelsen.
Rådmannen viser til  BK1 ligger 
inntil fylkesveg og det må derfro 
påregnes støy fra vegtrafikk, ikke 
minst da det er et kryssområde. 
Tiltakshaver har ikke gjennomført 
støyvurdering, men har lagt inn 
dette som rekkefølgekrav i 
bestemmelsenes §§ 4 og 7. 

2. Statens Vegvesen  Utvidet/endret bruk av 
avkjørsel til fylkesvegen 
skal godkjennes av 
vegvesenet jfr. adkomst, 
frisikt, tekniske planer 
m.m.

  Støysituasjonen langs 
fylkesveien må utredes før 
det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger. 
Bestemmelsene skal vise 
til gjeldende forskrift T-
1442, og at krav til 
avbøtende tiltak må 
gjennomføres om 
grenseverdiene blir 
overskredet. 

 Det må gjøres en 
vurdering av sikkerheten til 
barn og unge. Det 
forutsettes at hensynet til 
universell utforming 
ivaretas i den videre 
planleggingen. 

O

E

O

Rådmannen viser til at trafikken til 
og fra området skal skje via 
Hamraneveien som er en 
kommunal veg.

Dette er ivaretatt jfr rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i reviderte 
bestemmelser.

Rådmannen viser til at planen ikke 
medfører inngrep eller endringer i 
forhold til fylkesvegen og at dette 
er en blindveg med kjøring kun til 
og fra boligene.

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

4. BR-representanten  Forutsetter at det i 
reguleringsarbeidet blir 
tatt hensyn til barns 
behov for lekeareal.

J Denne er videreført som i 
gjeldende plan og ligger utenfor 
planområdet.

Private merknader

5. Geir Magne Lædre  Bemerker at han har en
tinglyst gangrett à 2 
meters bredde gjennom 
området, at denne må 

E Tiltakshaver opplyser at denne 
ligger i planen på eksakt det 
samme sted som i den 
eksiterende plan. Som en godt 
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opprettholdes.  benyttet gangvei, bl.a. av ansatte 
ved Aker Solutions, er det viktig at 
denne opprettholdes

6. Tove S og Arnfinn 
Øglend

 Mener at området må 
legges til rette slik at det 
følger intensjonen i 
planen, bestemmelser og 
områdets tetthet og 
uttrykk for øvrig. Påpeker 
at dersom denne veien 
skal benyttes som 
adkomstveg til feltet så 
må den være 1 av 3 
adkomster og være 
begrenset til å gjelde en 
boenhet slik den er 
planlagt i gjeldende 
reguleringsplan. Varslet 
området hovedadkomst 
må derfor enten følge 
den plassering og 
utforming som planlagt 
og forutsatt i 
reguleringsplanen eller 
være i henhold til 
vegsjefens anbefaling 
dvs. direkte ut på 
Hovlandsveien.

N En viser til at en vurderer det som 
fornuftig å ha kun en adkomst til 
disse boligene, da dette er mer 
fornuftig i forhold til å samle 
inngrep, ha minst mulig stikkveier 
og er bedre i forhold til vedlikehold 
og lignende. En vil da også få kun 
et punkt i Hamraneveien 
istedenfor som det er vist til i 
uttalen. En viser til at ÅDT i 
Hamranevegen vil være lik selv 
om en nå får en adkomst, mens 
ÅDT på intern adkomstvegen vil 
øke. Anslagsvis vil en ha en 
ÅDT=30 på adkomstvegen. En 
vurderer at dette er akseptabelt og 
vil ikke medføre vesentlig 
forringelse. En vil sterkt fraråde en 
direkte avkjørsel til Hovlandsveien 
og viser til at dette er en mer 
krevende avkjørsel med en helt 
annen ÅDT siden det er en 
fylkesveg og hovedadkomst til 
Aker. Dette er heller ikke i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 
Viser her også til uttale fra Statens 
Vegvesen. En vurderer at den 
skisserte løsningen er akseptabel.
En vurderer at dette også er 
fornuftig sett utifra at 
Hamranevegen er relativt smal og 
ved å legge trafikken til et punkt så 
langt ute isom mulig vil dette 
fordele trafikken  mellom 
avkjørslene i Hamraneveien på en 
slik måte at avkjørselens bidrag til 
trafikken lenger inne i 
Hamranevegen blir minst mulig.

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hovland. Området har nærhet til 
friluftsområder og sjøen. Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i ved Hovlandsveien. 
Barnehage og barneskole er ca 2,5km i luftlinje fra planområdet. 

Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes 
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tilgjengelighet. Tiltakshaver opplyser at tanken med reguleringsplanen er at stikk-veien inn 
fra Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. 
eksisterende plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere 
trafikkmønster. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ normer, 
er de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i form av to eldre bygninger skal saneres.

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er i forsalg til reguleringsendring vist mulighet for tre tomter for inntil 6 boenheter fordelt 
på 3 to-mannsboliger med viste byggelinjer for hvor ny bebyggelse skal plasseres. Det åpnes 
ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i forslag til reguleringsplan.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene.            

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til 
Hovlandsveien.Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan. Det er vist mulighet for 
gangforbindelse fra Hamraneveien og til Hovlandsveien, som også er i tråd med den eldre 
reguleringsplanen. Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med 
bredd på 4 meter. Ev. manøvrering og lignende må skje inne på eiendommene.   

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

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
Hendelser i røde felt: 
Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: 
Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er påkrevd.
Hendelser i grønne felt:
Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som akseptabelt eller det ikke er 
konflikt i særlig grad.

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

Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor. 
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Eksisterende bebyggelse i 
planen
Det er til sammen Eksisterende 
bygninger inngår i planen og kan 
gjenoppføres med samme BYA og 
høyde dersom dette ikke er i strid 
med bestemmelsene i § 6.2 annet 
ledd.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
På hver av de 3 tomtene tillates 
oppført 2- mannsboliger i 2 etasjer. 
Byggene må plasseres innenfor vist 
byggelinje. Maks. bebygd areal skal 
ikke overskride 30 % av tomtes 
størrelse. Garasje skal fortrinnsvis 
være en del av boligen. 

Dersom den oppføres som 
frittliggende kan den plasseres 1 m 
fra nabogrense. Det skal i tillegg til 
garasje være en ekstra 
biloppstillingsplass per bolig, 
nødvendigvis ikke på egen tomt, men 
innenfor planen. Følgende 
bestemmelse skal ivareta hensynet 
til naboene i forhold til størrelse og 
høyder på garasje: ”Frittliggende 
garasje skal maksimalt være 50m2 
for hver to-mannsbolig med 
maksimal gesims og mønehøyde på 
2,5 og 5,5 meter.” 

Boligene kan ha saltak, valmtak, 
pulttak eller flatt tak. Maks. 
mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Dette er i 
tråd med eksisterende 
reguleringsplan. Garasjens 
utforming, form og farge, skal 

tilpasses boligene.            

Rådmannen har ikke merknader til forslaget fra tiltakshaver.
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5.3 Utforming av bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. En legger opp til 3 to-
mannsboliger.

5.3.5 Energibruk
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med 
hensyn til oppvarming. Videre at: ”Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte 
gjelde. ”

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det i tilknytning til hver tomt er vist byggelinje med minimum 4 meter til 
nabogrense. 

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra Hamraneveien og kjøreveien innenfor planen er regulert til  
felles avkjørsel. Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på 
en best mulig måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at dette skjer inne på den 
enkeltes tomt. Veien skal ikke tas over av Eigersund kommune og blir derfor regulert til felles 
avkjørsel. Tømming av søppel og lignende må skje ved at beboerne frakter søppelposer og 
lignende frem til Hamraneveien hvor bilene fra DIM kjører. En er av den formening om at 
dette er tungvint, men samtidig er dette relativt vanlig mange steder.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha negativ konsekvens, og en viser til at det er regulert gang mellom 
Hamraneveien og Fylkesvegen gjennom området og en viser til at en har lagt inn at felles 
avkjørsel skal være åpen for allmennheten i forhold til gangforbindelse til Hovlandsveien.
Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. 

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.
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6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Hamraneveien på hentedagen. Planen legger derfor i utgangspunktet ikke opp til at det skal 
være kjøring inn i området av tyngre renholdskjøretøy.  

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming og egen bestemmelse ivaretar dette: 
”Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene 
om universell utforming.”

Tiltakshaver opplyser: ”All atkomst og inngangspartier er i plan/ rimelig slette, dvs. uten 
nevneverdige stigninger. TEK 10 stiller ellers krav til universell utforming, krav som selvsagt 
må etterkommes.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn

Det er regulert inn offentlig lekeplass rett ved planområdet. Det er derfor ikke foreslått egne 
områder for lek utover dette. Videre opplyser tiltakshaver følgende; ” Den enkelte tomt 
tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på solsiden.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støyvurdering og denne konkluderer med at det trolig ikke er behov for 
støyreduserende tiltak, det anbefales imidlertid å foreta mer detaljert beregninger av 
støynivået på uteplass og foran fasade når endelig plassering av bygninger og uteplass er 
bestemt. Følgende rekkefølgekrav legges derfor inn i reviderte bestemmelser: ”Før det blir 
gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for uteplasser og fasade
beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres.”

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 
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9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hamraneveien. Dette anses å være en ganske vanlig situasjon i etablerte boligområder i 
Eigersund.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Viser til at tiltakshaver skriver følgende i forhold til dette: ” I 
forbindelse med Risiko- og sårbarhetsundersøkelsen ble det ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at grunnen ikke er stabil. Den synes godt egnet for denne bebyggelse.”

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige 
hjørnet på hver av de 3 tomtene.

11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at : ”For å begrense terrenginngrep 
skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en 
natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 tomtene.”

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn
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Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende. Tiltakshaver opplyser i epost følgende; ”Sannsynligheten er til stede for at det vil 
kunne forekomme skyggekast inn på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i vinter halvåret. På 
sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil 
avstanden mellom det nærmeste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig 
avstand mellom boliger i et tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal 
rives og fjernes, er under et halve av denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. Nå er det heller 
ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil være 
bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 
Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være 
minimal, et ikke  problem.”

Tiltakshaver opplyser at: ”Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, dette ved 
at avstanden er rimelig stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene enn 20 
meter. Basert på de topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli negativt 
berørt med hensyn til tap av sol, utsikt og lignende.”

Ved at en her velger å gå fra enebolig til to-mannsbolig medfører dette at en foretar en 
fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal 
himmelretning med tanke på sol- forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot 
sørvest, mens atkomst/ gårdsplass vender mot nordøst. 

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

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

Side 64 av 1043



16

I forbindelse med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides 
utbyggingsavtale, da det berører offentlig grunn og har en gangveg gjennom og der forholdet 
mellom felles areal og offentlig areal må gjennomgås. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

1. Naturmangfold X 1 1 Grønn 2.

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

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom dette i det 
foreliggende planforslaget.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Samtidig vil rådmannen uttrykke en generell bekymring over at en ser en stadig 
større tendens til ”frimerkeregulering” som ofte gir liten mulighet til overordnet helhetlig 
planlegging. Arealene blir for små til å løse de oppgavene en plane skal løse. Dette medfører 
ofte at en øsnker for mye på for små areal og resultatet blir deretter. En har 
reguleringsplaner som kun omfatter enkelttomter på knappe 1 daa midt i etablerte boligstrøk 
og dette gjøre kommunens oppgave som samfunnsplanlegger svært vanskelig og bidrar 
heller ikke til å ivareta hensynet til innbyggerne på en tilfredsstillende måte. Slik sett er denne 
type planer der en har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de nye boligene 
samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene positive.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

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:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 02.02.12 og bestemmelser datert 06.02.12 legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
213429 Innkomne merknader.pdf
213433 Reguleringsplan.pdf
213435 Sjekkliste - ROS - 16.11.11.doc
213436 Soldiagrammer.pdf
213437 Støyrapport.pdf

201076
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 
m.fl.

213488
Bestemmelser - reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. rev. 
06.02.2012

214968 Beskrivelse av den 10.02.12.doc
217854 Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre
217855 Merknad fre Geir Magne Lædre
217856 Re: Hamraneveien  vurdering av sol og skyge endring for naboer

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.01.2011 Prosjektil
Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem
Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem
Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem
Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem
Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer
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14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Varsel/informasjon om befaring

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 10.08.2012
Arkiv: :PL-19760008, 
FA-L12, GBR-8/100
Arkivsaksnr.:
11/89
Journalpostløpenr.:
12/16791

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
110/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012

Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. -
ny 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra tre enebolig til 3 
to-mannsboliger med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst er levert inn til 
ny førstegangsbehandling. Ved forrige behandling vedtok PTU noen endringer og disse er 
utført av tiltakshaver. Utbyggingsavtale er ikke lagt frem, men tiltakshaver har skriftlig 
akseptert at slik avtale skal inngås jfr. vedlegg. Planforslaget vurderes som komplett jfr. 
oppstartsmøte og saken fremmes derfor til behandling for PTU. Rådmannen vurderer at den 
foreslåtte planløsningen gir en tilfredsstillende utnyttelse av området og er en fornuftig 
avveining av utbyggingsvolum og hensyn til eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler 
at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 10.08.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Nytt punkt i rådmannens innstilling:
    Reguleringsbestemmelser, nytt punkt 6.4:

- Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse blir 
gitt.”

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Tillegg til rådmannens innstilling
  Reguleringsbestemmelser,  punkt 3.2:
….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.”
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Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens og Nygårds tillegg enstemmig vedtatt.

PTU-110/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til 
offentlig ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 
legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endring:

   Reguleringsbestemmelsene, tillegg, punkt:
3.2. ….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.

  Reguleringsbestemmelser, nytt punkt:
6.4. Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse 

                  blir gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl hvor 
en ønsker å regulere fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet:
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan for Fuglodden vedtatt i 1976. I planen er det regulerte 
området avsatt til boliger, felles kjøreveg, gangveg m.m.

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. Kun 
merknader til utvidelse av plangrense i henhold til TU vedtak er lagt ved i denne omgang. De 
andre er lagt ved i forbindelse med forrige behandling.

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

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
5. BR-representanten  Merknad J

Private merknader

6. Geir Magne Lædre  Merknad E
7. Tove S og Arnfinn Øglend  Merknad N
8. Gunhild Bårdsen  Merknad O
9. Stig Øglend  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

   Bebyggelse må utformes 
slik at det harmonerer med 
eksisterende bebyggelse i 
områdetog slik at 
naturpreg og 
områdekarakter ivaretas. 
Dette er nærmere 
beskrevet i 
Kommuneplanens arealdel 
– Bestemmelser og 
retningslinjer.

 Ved planlegging av nye 
boligområder skal det 
legges til rette for gode 
uteoppholdsareal 
påbakkeplan for barn, 
unge og voksne. Det skal 
være gode sol- og 
støyforhold både påprivat 
og felles uterom. 
Lekeareal skal være i 
henhold til bestemmelsene 
i gjeldende kommuneplan.

 Det må gjennomføres en 
støyfaglig utredning for 
planområdet som inntas i
regulerings-
bestemmelser/gjøres en 
planutforming som sikrer 
at grenseverdiene for 
støyikke overskrides (MD 
T-1442).

 Planleggingen må ha 
prinsippene bak universell 
utforming som premiss i 
det viderearbeidet, både i 

O

O

J

O

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene jfr. 
terrengtilpasset bebyggelse m.m.

Rådmannen tar dette til 
orientering. Viser her til soldiagram 
og lignende som er lagt ved.

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt gjennom egen rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i bestemmelsene.
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forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal, som 
beskrevet i byggteknisk 
forskrift (TEK 10). Dette 
bør sikres i regulerings-
bestemmelsene.

 Vi minner om at det i 
forbindelse med 
reguleringsarbeid skal 
gjennomføres risiko- og
sårbarhetsundersøkelse. 
Nivået på denne må 
fastesettes etter 
skjønnsmessig vurdering,
men ved offentlig ettersyn 
må det som et minimum 
fremgå hvordan temaet er 
vurdert.

E ROS-sjekkliste er utført og 
konsekvenser omtalt/utredet i 
planbeskrivelsen.
Rådmannen viser til  BK1 ligger 
inntil fylkesveg og det må derfro 
påregnes støy fra vegtrafikk, ikke 
minst da det er et kryssområde. 
Tiltakshaver har ikke gjennomført 
støyvurdering, men har lagt inn 
dette som rekkefølgekrav i 
bestemmelsenes §§ 4 og 7. 

2. Statens Vegvesen  Utvidet/endret bruk av 
avkjørsel til fylkesvegen 
skal godkjennes av 
vegvesenet jfr. adkomst, 
frisikt, tekniske planer 
m.m.

  Støysituasjonen langs 
fylkesveien må utredes før 
det blir gitt byggetillatelse 
til nye boliger. 
Bestemmelsene skal vise 
til gjeldende forskrift T-
1442, og at krav til 
avbøtende tiltak må 
gjennomføres om 
grenseverdiene blir 
overskredet. 

 Det må gjøres en 
vurdering av sikkerheten til 
barn og unge. Det 
forutsettes at hensynet til 
universell utforming 
ivaretas i den videre 
planleggingen. 

O

E

O

Rådmannen viser til at trafikken til 
og fra området skal skje via 
Hamraneveien som er en 
kommunal veg.

Dette er ivaretatt jfr rapport fra 
Sinus og rekkefølgekrav i reviderte 
bestemmelser.

Rådmannen viser til at planen ikke 
medfører inngrep eller endringer i 
forhold til fylkesvegen og at dette 
er en blindveg med kjøring kun til 
og fra boligene.

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

4. BR-representanten  Forutsetter at det i 
reguleringsarbeidet blir 
tatt hensyn til barns 
behov for lekeareal.

J Denne er videreført som i 
gjeldende plan og ligger utenfor 
planområdet.

Private merknader

5. Geir Magne Lædre  Bemerker at han har en 
tinglyst gangrett à 2 
meters bredde gjennom 
området, at denne må 

E Tiltakshaver opplyser at denne 
ligger i planen på eksakt det 
samme sted som i den 
eksiterende plan. Som en godt 
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opprettholdes.  benyttet gangvei, bl.a. av ansatte 
ved Aker Solutions, er det viktig at 
denne opprettholdes

6. Tove S og Arnfinn 
Øglend

 Mener at området må 
legges til rette slik at det 
følger intensjonen i 
planen, bestemmelser og 
områdets tetthet og 
uttrykk for øvrig. Påpeker 
at dersom denne veien 
skal benyttes som 
adkomstveg til feltet så 
må den være 1 av 3 
adkomster og være 
begrenset til å gjelde en 
boenhet slik den er 
planlagt i gjeldende 
reguleringsplan. Varslet 
området hovedadkomst 
må derfor enten følge 
den plassering og 
utforming som planlagt 
og forutsatt i 
reguleringsplanen eller 
være i henhold til 
vegsjefens anbefaling 
dvs. direkte ut på 
Hovlandsveien.

N En viser til at en vurderer det som 
fornuftig å ha kun en adkomst til 
disse boligene, da dette er mer 
fornuftig i forhold til å samle 
inngrep, ha minst mulig stikkveier 
og er bedre i forhold til vedlikehold 
og lignende. En vil da også få kun 
et punkt i Hamraneveien 
istedenfor som det er vist til i 
uttalen. En viser til at ÅDT i 
Hamranevegen vil være lik selv 
om en nå får en adkomst, mens 
ÅDT på intern adkomstvegen vil 
øke. Anslagsvis vil en ha en 
ÅDT=30 på adkomstvegen. En 
vurderer at dette er akseptabelt og 
vil ikke medføre vesentlig 
forringelse. En vil sterkt fraråde en 
direkte avkjørsel til Hovlandsveien 
og viser til at dette er en mer 
krevende avkjørsel med en helt 
annen ÅDT siden det er en 
fylkesveg og hovedadkomst til 
Aker. Dette er heller ikke i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 
Viser her også til uttale fra Statens 
Vegvesen. En vurderer at den 
skisserte løsningen er akseptabel.
En vurderer at dette også er 
fornuftig sett utifra at 
Hamranevegen er relativt smal og 
ved å legge trafikken til et punkt så 
langt ute isom mulig vil dette 
fordele trafikken  mellom 
avkjørslene i Hamraneveien på en 
slik måte at avkjørselens bidrag til 
trafikken lenger inne i 
Hamranevegen blir minst mulig.

7. Gunhild Bårdsen  Protesterer mot at 
frisiktfeltet legger 
begrensinger på hennes 
eiendom.

 Stiller spørsmål ved om 
hvordan ny utbygging 
med medfølgende trafikk 
vil påvirke trafikkbildet jfr. 
at deler av lekeplassen 
nå kan benyttes som 
tilkomstvei.

N

O

En viser til at det ikke er vist 
frisiktlinje tidligere i planen, men at 
dette er fornuftig å ivareta bl.a. av 
hensyn til trafikksikkerhet. En 
legger derfor ikke opp til å fjerne 
denne.
En viser til at eksisterende 
reguleringsplan viser veien inn 
som felles adkomst og offentlig 
vei. Slik at uansett ville utbygging 
kunne medført økt trafikk forbi 
lekeplassen. En viser til at dette 
ikke er en gjennomkjøringsvei og 
at det samlede trafikkbildet endrer 
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 Protesterer på at 
adkomsten til nevnte 
tomter endres fra 
Auglendsveien til 
Hamraneveien.

N

seg lite for Hamraneveien. Det er 
kun kjøring til og fra de 6 boligene 
som vil bruke veien. Leke-
plassarealet blir i liten grad berørt.
En tar dette til orientering, men 
vurderer det som fornuftig å ikke 
ha mer trafikk direkte ut på 
Auglendsveien. Dette er 
hovedferdselsåren til Aker. En 
legger derfor opp til at trafikken til 
og fra de nye boligene går via 
Hamraneveien. En vurderer det 
som fornuftig rent trafikkmessig.  

8. Tove og Arnfinn 
Øglend (brev 03. juni)

 Eier av gnr.8 bnr. 217, 
Hamraneveien 23, klager 
med dette på vedtak om 
utvidelse av plangrensen 
og viser til 5 kulepunkt jfr. 
vedlegg.  De påpeker på 
dette grunnlag at en 
justering av plangrensen 
ikke er i tråd med varsel 
om regulering og klart 
avviker fra intensjonen i 
gjeldende  
reguleringsplan.  Etter vår 
vurdering kan vi ikke se 
noen annen løsning enn at 
planbegrensningen må 
opprettholdes slik den 
opprinnelig var varslet.

N Tiltakshaver har gjennom eget 
brev varslet justert planområdet i 
tråd med PTU vedtak. Dette skulle 
således være ivaretatt jfr. kravene 
og at det er innkommet 
merknader. Dette er en 
reguleringsendring og der 
hensikten er å endre gjeldende 
reguleringsplan på noen punkt. 
Dette vil således også være 
innforbi rammene av PBL forutsatt 
at de prosessuelle reglene blir 
fulgt.  En vurder ikke at det i 
kulepkt 1-5 fremkommer forhold 
som tilsier at en foreslår endringer 
i PTU vedtaket. Når det gjelder 
valg av adkomst har en diskutert 
dette som en del av 
planprosessen og en vurderer at 
det fremlagte forslaget løser dette 
på en tilfredsstillende måte. Det er 
i gjeldende reguleringsplan vist 
felles avkjørsel frem til 8/100 og 
det er denne en nå benytter seg 
for å knytte de to andre tomtene til.
Gjeldende reguleringsplan vises 
således en adkomst til 
Hamraneveien fra denne tomten.
En vurderer det som fornuftig å 
samle adkomsten til disse tomtene 
istedenfor å ha to. Når det gjelder 
frisikt viser en til kommentarer 
knyttet til uttale fra Bårdsen. Det 
en ev. kan vurdere er hvor stor 
frisiktlinjen skal være jfr. at farten i 
området vurderes å være lav.
Dette vil måtte gjøres før planen 
fremmes for endelig behandling.

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

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
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Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hovland. Området har nærhet til 
friluftsområder og sjøen. Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i ved Hovlandsveien. 
Barnehage og barneskole er ca 2,5km i luftlinje fra planområdet. 

Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier.  

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes 
tilgjengelighet i følge tiltakshaver. 

Tiltakshaver opplyser at tanken med reguleringsplanen er at stikk-veien inn fra 
Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. eksisterende 
plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere trafikkmønster
ifølge tiltakshaver. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ 
normer, er de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i form 
av to eldre bygninger skal 
saneres.

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er i forsalg til 
reguleringsendring vist mulighet 
for tre tomter for inntil 6 
boenheter fordelt på 3 to-
mannsboliger med viste 
byggelinjer for hvor ny 
bebyggelse skal plasseres. Det 
åpnes ikke opp for ytterligere 
bebyggelse utover det som er 
vist i forslag til reguleringsplan.

Byggene må plasseres innenfor 
vist byggelinje. Maks. bebygd 
areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse.

Garasje skal fortrinnsvis være 
en del av boligen. Dersom den 
oppføres som frittliggende kan 
den plasseres 1 m fra 
nabogrense. Følgende 
bestemmelse skal ifølge 
tiltakshaver ivareta hensynet til 
naboene i forhold til størrelse 
og høyder på garasje: 

”Frittliggende garasje skal maksimalt være 50m2 for hver to-mannsbolig med maksimal 
gesims og mønehøyde på 2,5 og 5,5 meter.” Rådmannen vurderer dette til å kunne bli for 
dominerende for naboer jfr. at tiltakshaver argumenterer med at en fjerner eksisterende 
bebyggelse som ligger nærme naboer, og dette harmonerer dårlig med at en samtidig åpner 
opp for en plassering 1 meter fra naboeiendom og høyde på 5,5 m. Dette gjelder bl.a. i 
forhold til 8/217. En vurderer i utgangspunktet at garasjer i dette området best vil ivareta 
hensynet til naboer ved å være en del av boligene og at maksimal høyde ikke bør være over 
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4 meter.. Dette er en vanlig høyde på garasjer uten målbart loft. Punktet om frittliggende 
garsjer fjernes Dette er endret i justerte bestemmelser datert 07.06.12.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Det er 
tilføyd at boligene skal ha like takutforming i justerte bestemmelser datert 07.06.12.

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til Hovlandsveien.
Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan slik en vurderer det. Det er vist mulighet for 
gangforbindelse fra Hamraneveien og til Hovlandsveien, som også er i tråd med den eldre 
reguleringsplanen. Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med 
bredd på 4 meter. Ev. manøvrering og lignende må skje inne på eiendommene.   

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. En legger opp til 3 to-
mannsboliger.

5.3.5 Energibruk
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med 
hensyn til oppvarming. Videre at: ”Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte 
gjelde. ”

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det i tilknytning til hver tomt er vist byggelinje med minimum 4 meter til 
nabogrense. 

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

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
Hendelser i røde felt: 
Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: 
Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er påkrevd.
Hendelser i grønne felt:
Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som akseptabelt eller det ikke er 
konflikt i særlig grad.

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

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

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra Hamraneveien og  kjøreveien innenfor planen er regulert til  
felles avkjørsel. Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på 
en best mulig måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at dette skjer inne på den 
enkeltes tomt. Veien skal ikke tas over av Eigersund kommune og blir derfor regulert til felles 
avkjørsel. Tømming av søppel og lignende må skje ved at beboerne frakter søppelposer og 
lignende frem til Hamraneveien hvor bilene fra DIM kjører. En er av den formening om at 
dette er tungvint, men samtidig er dette relativt vanlig mange steder.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha negativ konsekvens, og en viser til at det er regulert gang mellom 
Hamraneveien og Fylkesvegen gjennom området og en viser til at en har lagt inn at felles 
avkjørsel skal være åpen for allmennheten i forhold til gangforbindelse til Hovlandsveien. 
Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. 

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
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Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Hamraneveien på hentedagen. Planen legger derfor i utgangspunktet ikke opp til at det skal 
være kjøring inn i området av tyngre renholdskjøretøy.  

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming og egen bestemmelse ivaretar dette: 
”Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene 
om universell utforming.”

Tiltakshaver opplyser: ”All atkomst og inngangspartier er i plan/ rimelig slette, dvs. uten 
nevneverdige stigninger. TEK 10 stiller ellers krav til universell utforming, krav som selvsagt 
må etterkommes.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn

Det er regulert inn offentlig lekeplass rett ved planområdet. Det er derfor ikke foreslått egne 
områder for lek utover dette. Videre opplyser tiltakshaver følgende; ” Den enkelte tomt 
tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på solsiden.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støyvurdering og denne konkluderer med at det trolig ikke er behov for 
støyreduserende tiltak, det anbefales imidlertid å foreta mer detaljert beregninger av 
støynivået på uteplass og foran fasade når endelig plassering av bygninger og uteplass er 
bestemt. Følgende rekkefølgekrav legges derfor inn i reviderte bestemmelser: ”Før det blir 
gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for uteplasser og fasade
beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres.”

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

Side 79 av 1043



13

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Området har bare en mulig adkomst for brannbil, via 
Hamraneveien. Dette anses å være en ganske vanlig situasjon i etablerte boligområder i 
Eigersund.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Viser til at tiltakshaver skriver følgende i forhold til dette: ” I 
forbindelse med Risiko- og sårbarhetsundersøkelsen ble det ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at grunnen ikke er stabil. Den synes godt egnet for denne bebyggelse.”

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige 
hjørnet på hver av de 3 tomtene.

11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at : ”For å begrense terrenginngrep 
skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en 
natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 tomtene.”

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende. Tiltakshaver opplyser i epost følgende; ”Sannsynligheten er til stede for at det vil 
kunne forekomme skyggekast inn på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i vinter halvåret. På 
sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
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fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil 
avstanden mellom det nærmeste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig 
avstand mellom boliger i et tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal 
rives og fjernes, er under et halve av denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. Nå er det heller 
ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil være 
bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 
Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være 
minimal, et ikke problem.”

Rådmannen viser til at en har justert bestemmelsene slik at garasje ikke kan etableres i strid 
med byggelinjen jfr. at tiltakshaver bruker fjerning av eksisterende bebyggelse som argument 
i forhold til endring av sol og utsikt. En vurderer at dersom en åpner opp for å etablere 
garasjer inntil nabogrensen, vil en ikke oppnå det som står i planbeskrivelsen. Det bør være 
samsvar mellom beskrivelse, konsekvenser og plan. Tiltakshaver opplyser at: ”Naboer vil i 
liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, dette ved at avstanden er rimelig stor. Ingen av 
de nye husene vil komme nærmare naboene enn 20 meter. Basert på de topografiske/ 
terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli negativt berørt med hensyn til tap av sol, 
utsikt og lignende.”

Ved at en her velger å gå fra enebolig til to-mannsbolig medfører dette at en foretar en 
fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø. Det 
er en forsiktig utbygging jfr. størrelsen på tomtene.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal 
himmelretning med tanke på sol- forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot 
sørvest, mens atkomst/ gårdsplass vender mot nordøst. 

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

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Tiltakshaver har skriftlig bekreftet at en ønsker å få utarbeidet utbyggingsavtale. I forbindelse 
med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides utbyggingsavtale, da det 
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berører offentlig grunn og har en gangveg gjennom og der forholdet mellom felles areal og 
offentlig areal må gjennomgås. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.

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

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom dette i det 
foreliggende planforslaget.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Samtidig vil rådmannen uttrykke en generell bekymring over at en ser en stadig 
større tendens til ”frimerkeregulering” som ofte gir liten mulighet til overordnet helhetlig 
planlegging. Arealene blir for små til å løse de oppgavene en plane skal løse. Dette medfører 
ofte at en ønsker for mye på for små areal og resultatet blir deretter. En har 
reguleringsplaner som kun omfatter enkelttomter på knappe 1 daa midt i etablerte boligstrøk 
og dette gjøre kommunens oppgave som samfunnsplanlegger svært vanskelig og bidrar 
heller ikke til å ivareta hensynet til innbyggerne på en tilfredsstillende måte. Slik sett er denne 
type planer der en har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de nye boligene 
samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene positive.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
233272 Bestemmelser datert 07.06.12
233205 Ny plan m lekeplass.pdf
233206 Utbygningsavtale - bekreftelse fra Oddvar.pdf
233207 Kommentar til nabomerknader 04.06.12.pdf
232599 Merknader til utvidelse av plangrense.pdf
229182 Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - merknader

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.01.2011 Prosjektil
Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem
Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem
Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem
Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem
Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer

14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 

Varsel/informasjon om befaring
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Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

16 I 16.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsplan gnr. 8 bnr. 100 m.fl -
Hamraneveien

17 I 03.06.2012 Stig Øglend
Merknad til utvidelse av planområde i forbindelse 
med regulering av gnr 8 bnr 100 m/fl -
Hamraneveien.

18 I 06.06.2012 Petter E. Seglem
Justert forslag til reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl etter PTU 
vedtak.

21 I 15.06.2012
Kirsten og Geir Magne 
Lædre

Innspill til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND

Side 86 av 1043



1

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  21.11.2012
Arkiv: :PL-19760008, 
FA-L12, GBR-8/100
Arkivsaksnr.:
11/89
Journalpostløpenr.:
12/29696

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
190/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
116/12 Kommunestyret 17.12.2012

Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra tre enebolig til 3 
to-mannsboliger med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst har vært til 
offentlig ettersyn. Det er kommet inn merknader som medfører justeringer i kart og 
bestemmelser. Rådmannen vurderer at den foreslåtte planløsningen gir en tilfredsstillende 
utnyttelse av området og er en fornuftig avveining av utbyggingsvolum og hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med fremlegg til 
vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:
Kart

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det er 
heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan.

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Bestemmelser

4. Tillegg til §2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

11.12.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-190/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til 
offentlig ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 
vedtas med følgende endringer i:
Kart

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og 
det er heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen 
jfr. gjeldende reguleringsplan.

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Bestemmelser

4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

17.12.2012 Kommunestyret

Møtebehandling:

Votering:
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 

KS-116/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:
Kart
1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det er 

heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 
2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 

gjeldende reguleringsplan.
3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Bestemmelser
4. Tillegg til § 2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
110/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012

Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for gnr Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl hvor en ønsker å 
regulere fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet 
ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. Planstatus for området
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 
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2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan for Fuglodden vedtatt i 1976. I denne planen er det 
regulerte området avsatt til boliger, offentlig veg, felles kjøreveg, gangveg, offentlig lekeplass
m.m.

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen har vært til offentlig ettersyn og så langt en kan se er dette gjort i samsvar med 
bestemmelsene i plan og bygningsloven.
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
3. Teknisk avdeling  Merknad D
4. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

5. Geir Magne og Kirsten Lædre  Merknad J
6. Tove S og Arnfinn Øglend  Merknad D

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 De faglige råd vi ga i 
forbindelse med oppstart av 
reguleringen er vel ivaretatt 
av planforslaget og vi har 
derfor ikke ytterligere 
kommentarer til reguleringen.

O Rådmannen tar uttalen til orientering.

2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.
3. Teknisk avdeling  Skal turveg ha status som 

tursti (gangdrag)? Har stor 
O Rådmannen viser til at dette er en 

videreføring av tidligere innregulert 
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betydning for drift og 
vedlikehold, spesielt i sterkt 
hellende terreng som vist i 
planen. Er eiendomsrett og 
ansvaret for drift og 
vedlikehold av denne tenkt 
overskjøtet til kommunen?

 Stiller også spørsmål til 
lovligheten av å pålegge 
allmennheten adgang til en 
felles (privat) lekeplass, jf. 
pkt. 3.2. Her er det 
nødvendig med en avklaring 
av hvordan begrepet "felles 
lekeareal/-plass" skal forstås. 
Lekeplassområdet må trolig 
etableres som et sameie 
bestående av 
boligene/eiendommen i 
planen. Slik jeg tolker det vil 
kun de beboerne som 
gjennom skriftlig avtale (ev. 
gjennom kjøpsavtale for 
boligtomt) signerer for 
eiendomsrett og dermed 
driftsansvar for lekearealet 
ha rett til å benytte dette. 
Dvs. at de i ytterste 
konsekvens kan låse av 
lekeplassen og levere ut 
nøkler til dem som rettmessig 
har avtale om bruk. Dersom 
allmennheten skal ha tilgang 
til lekeplassen må den slik 
jeg oppfatter det være 
offentlig - det vil si eid og 
drevet av kommunen. Da 
begrepet felles lekeareal/-
plass i stadig økende grad 
tas inn i nye 
reguleringsplaner ber jeg om 
at en i bestemmelsen 
klargjør hvem som skal ha 
eiendomsrett og driftsansvar 
for lekeplassen, samt hvem 
som juridisk vil ha bruksrett til 
arealet.

E

gangveg som da var regulert til 
offentlig gangveg. Det er viktig å ha 
denne type snarveier for å knytte ulike 
deler av boligmiljø sammen med 
kommunikasjonsårer og 
kollektivholdeplasser. Når det gjelder 
opparbeiding og lignende vil dette 
måtte avklares i utbyggingsavtalen.
Rådmannen viser til at dette også er 
påpekt av naboer og de viser til at 
lekeplassen i gjeldende 
reguleringsplan er offentlig og er eid 
av Eigersund kommune. Dette er den 
eneste lekeplassen i denne delen av 
boligområdet. En vurderer derfor at 
lekeplassen fortsatt bør være offentlig, 
men opparbeides som sandlekeplass 
for de minste barna. Dette foreslås 
innarbeidet i egen bestemmelse. 
Denne lekeplassen skal godkjennes 
av Eigersund kommune.

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

Private merknader

5. Geir Magne Lædre  Motsetter seg ev. forslag om 
å flytte vei til planområdet 
over undertegnedes 
eiendom. Har tidligere kjøpt 
naboeiendom for å redusere 
ferdsel over egen eiendom.

O Rådmannen viser til at denne 
eiendommen ikke inngår i 
reguleringsplanen. Det er gjeldende 
reguleringsplan vedtatt i 
kommunestyret 14.06.1976 vist veg 
over denne eiendommen, men denne 
omfattes ikke av regulerings-
endringen.

6. Tove S og Arnfinn  Påpeker forhold knyttet til O Utgangspunktet er at planen så langt 
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Øglend varsel om oppstart, varsel 
om utvidet planområde, 
forhold til gjeldende 
reguleringsplan m.m.

 Det fremkommer ingen 
steder i planforslaget hva 
forslagsstiller og 
planutarbeider ser for seg å 
gjøre med den allerede 
opparbeidede veien inn til 
lekeplassen. Denne har i dag 
en lengde på 41m og en 
bredde på i underkant av 
3,5m, mens den i 
planforslaget er markert som 
minimum 4,0m. Garasjen 
vår, som er byggemeldt og 
godkjent, ligger i dag med 
takutstikk helt i opparbeidet 
veis kantlinje. Etter hva vi 
kan se av foreslåtte plankart 
inngår deler av vår garasje 
nå i et felles privat veiareal!?! 

 Vi har tidligere påpekt at 
planlagte løsning medfører 
en stor trafikkmessig fare for 
barn i området. Slik vår 
eiendom i dag er godkjent og 
har vært opparbeidet i 30år 
er vi, for å komme til og fra 
eiendommen nødt til å rygge 
helt ut i Hamraneveien hver 
gang vi skal inn og ut. Når 2 
biler møtes på denne veien 
er det ingen annen løsning 
for å kunne passere enn at 
en av bilene må rygge inntil 
30m for å slippe den andre 
bilen forbi. Denne ryggingen 
vil da finne sted forbi et 
garasjehjørne som ligger i 
veikanten og en inngang til 
en lekeplass. Disse 2 
elementene ligger for 
sikkerhets skyld parallelt 
ovenfor hverandre. Vi kan 

O

O

en kan se er varslet i tråd med plan og 
bygningsloven og det er også varslet 
endret planområde etter PTU sin 
behandling av planen første gang. Det 
er varslet en endring av gjeldende 
reguleringsplan og dette åpner opp for 
nye løsninger både når det gjelder 
antall boenheter, adkomst, 
bestemmelser m.m. I gjeldende 
reguleringsplan er det vist adkomst 
frem til området i form av en offentlig 
avkjørsel frem til lekeplassen og 
derfra og inn til planområdet er det 
vist felles adkomst. Rådmannen 
foreslår å endre plankartet slik at dette 
blir i tråd med gjeldende
reguleringsplan når det gjelder forhold 
mellom felles og offentlig adkomst. 
Adkomstvegen følger i hovedsak 
allerede innregulert trase og må i 
forbindelse med utbygging holde seg 
innforbi de arealavgrensningene som 
vises i planen. Dette er innforbi areal 
som er eid av Eigersund kommune og 
en skal ikke gå inn på 8/217 med 
adkomstvegen. Dette er også 
bekreftet av tiltakshaver. 

Rådmannen har forståelse for at en 
ikke ønsker endringer i tilknytning til 
sin eiendom. En fortetting fra 3 til 6 
boliger vurderes å være forsvarlig da 
dette anslagsvis vil gi en ÅDT på 30 
bilbevegelser pr. dag.  Det er regulert 
inn veg på 4 meter. Det er ikke 
gjennomgangstrafikk i tilknytning til 
dette området og det er kun kjøring til 
og fra boligene. En vurderer at dette 
vil bidra til å holde farten nede og 
redusere fremmedkjøring til et 
minimum. En vil anta at de som bor i 
tilknytning til denne veien har en 
egeninteresse av å kjøre hensynsfullt 
jfr. at deres barn også vil benytte 
denne. At veien er smal vil også bidra 
til å holde farten nede. Når det gjelder 
mindre barn, legges til grunn at disse 
er under oppsyn av voksne. Uansett 
påviler det kjørende å vise aktsomhet 
og vurdere farten etter forholdene.
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ikke se hvordan dette ikke er 
trafikkfarlig i et byggefelt. 
Selv har vi i dag 3 barnebarn 
i alderen 1,5-7år som 
benytter seg av lekeplassen 
og som da konstant vil 
utsettes for denne 
trafikkfarlige situasjonen. I 
tillegg til oss skal lekeplassen
betjene 40-50 andre 
boenheter.

 I tillegg til ovennevnte har vi i 
dialog med Prosjektil AS fått 
opplyst at det fra Eigersund 
kommune er påpekt at vann-
og avløpsanlegget i 
Hamraneveien ikke tåler den 
ekstra belastningen som 
disse boligene vil medføre og 
at disse ledningene må 
legges ned til Hovlandsveien 
uansett. 

 Vi synes imidlertid det er bra 
at det er foreslått at lekeplass 
skal opparbeides før 
brukstillatelse gis. Som 
påpekt over er dette den 
eneste lekeplassen på feltet 
(40-50 boenheter) 
Lekeplassen har i mange år 
vært en fullt utstyrt offentlig 
lekeplass med 2 benker, 
bordtennisbord, rutsjebane, 
huskestativ, hus, sandkasse 
og ”svivert”. På grunn av 
dårlig økonomi i kommunen 
og derfor ingen vedlikehold 
siste 15år er denne 
overgrodd og utstyret er 
fjernet. At det nå kun stilles 
krav til en liten sandlekeplass 
på et helt boligfelt virker ikke 
bra nok. Er dette i tråd med 
gjeldende kommuneplans 
bestemmelser?

 Videre er lekeplass og 
adkomstvei i planforslaget 
lagt inn som felles privat. I 
gjeldende regulering er også 
den offentlige veien regulert 
lenger inn enn i nytt forslag.  
Vi har i dag offentlig vei frem 
til vårt gårdsrom og adkomst 
og har ingen interesse av at 
denne plutselig skal bli felles 
privat. Hvem skal eie og 
drifte veiene?

O

J

J

Rådmannen viser til at området skal 
tilknyttes offentlig vann og avløp jfr. 
reguleringsbestemmelsene. Utifra det 
tiltakshaver opplyser er dette avklart 
med kommunens vann og 
avløpsavdeling.  

Rådmannen viser til det er viktig å 
sikre tilgjengelig lekeplass til de som 
bor i området og det er rett at dette er 
den eneste lekeplassen i denne delen 
av boligområdet. Denne er i dag 
regulert til offentlig lekeplass og er 
også eid av Eigersund kommune. 
Rådmannen legger derfor til grunn at 
lekeplassen vises som offentlig 
lekeplass, men med rekkefølgekrav i 
forhold til opparbeiding som 
sandlekeplass.

Rådmannen har forståelse for dette 
og viser til at i gjeldende 
reguleringsplan er det vist offentlig 
veg frem til lekeplassen som der er 
vist som offentlig. En foreslår at 
adkomstveien vises i tråd med 
gjeldende reguleringsplan

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hovland. Området har nærhet til 
friluftsområder og sjøen. Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i ved Hovlandsveien. 
Barnehage og barneskole er ca 2,5km i luftlinje fra planområdet. 

Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier.  

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes 
tilgjengelighet i følge tiltakshaver. 

Tiltakshaver opplyser at tanken med reguleringsplanen er at stikk-veien inn fra 
Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. eksisterende 
plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere trafikkmønster 
ifølge tiltakshaver. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ 
normer, er de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i form 
av to eldre bygninger skal 
fjernes. Byggelinje er vist for å 
unngå ulemper for 
naboeiendommer. 

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er i forsalg til 
reguleringsendring vist mulighet 
for tre tomter for inntil 6 
boenheter fordelt på 3 to-
mannsboliger med viste 
byggelinjer for hvor ny 
bebyggelse skal plasseres. Det 
åpnes ikke opp for ytterligere 
bebyggelse utover det som er 
vist i forslag til reguleringsplan.

Byggene må plasseres innenfor 
vist byggelinje. Maks. bebygd 
areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse.

Garasje skal være en del av 
boligen. Rådmannen viser til at 
det ikke åpnes opp for bygging i 
strid med byggelinje av hensyn 
til naboer jfr. at tiltakshaver 
argumenterer med at en fjerner 
eksisterende bebyggelse som 

ligger nærme naboer, og dette harmonerer dårlig med at en samtidig åpner opp for en 
plassering 1 meter fra naboeiendom og høyde på 5,5 m. Dette gjelder bl.a. i forhold til 8/217. 
En vurderer i utgangspunktet at garasjer i dette området best vil ivareta hensynet til naboer 
ved å være en del av boligene og at maksimal høyde ikke bør være over 4 meter.. Dette er 
en vanlig høyde på garasjer uten målbart loft. Dette er ivaretatt i justerte bestemmelsene 
som lå ute til offentlig ettersyn og ble vedtatt i PTU.
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Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Det er 
tilføyd at boligene skal ha like takutforming i justerte bestemmelser jfr. vedtak i PTU.

5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til Hovlandsveien. 
Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan slik en vurderer det. Det er vist mulighet for 
gangforbindelse fra Hamraneveien og til Hovlandsveien, som også er i tråd med den eldre 
reguleringsplanen. Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med 
samlet bredde på 4 meter. Ev. manøvrering og lignende må skje inne på eiendommene.   

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. En legger opp til 3 to-
mannsboliger.

5.3.5 Energibruk
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med 
hensyn til oppvarming. Videre at: ”Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte 
gjelde. ”

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det i tilknytning til hver tomt er vist byggelinje med minimum 4 meter til 
nabogrense. 

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

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

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
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Adkomst til planområdet er fra Hamraneveien og kjøreveien innenfor planen er regulert til  
felles avkjørsel. I fremlegg til vedtak anbefaler rådmannen at offentlig kjøreveg forelnges inn 
til lekeplassen. Dette vil være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 

Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på en best mulig 
måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at dette skjer inne på den enkeltes tomt. 
Den delen av veien som reguleres til felles adkomst skal ikke tas over av Eigersund 
kommune. Det er Eigersund kommune som står som eier av vegarealet langs lekeplassen 
og frem til Hamraneveien.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser, og en viser til at det er 
regulert gangveg mellom Hamraneveien og Fylkesvegen gjennom området og en viser til at 
en har lagt inn at felles avkjørsel skal være åpen for allmennheten i forhold til 
gangforbindelse til Hovlandsveien. Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med 
bl.a. busstopp/ skur like ved. 

Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene. 
Adkomstvegen er smal og dette vil bidra til å redusere hastigheten. ÅDT vil være lav –
anslagsvis om lag 30 bevegelser pr. dag. 

Søppelhåndtering vil skje ved at beboerne frakter søppelposer og lignende frem til 
Hamraneveien hvor bilene fra DIM kjører. Dette vil hindre tyngre renholdskjøretøy inn i 
området.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.
6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen jfr.: ”Fremføring av 
strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Hamraneveien på hentedagen.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming og egen bestemmelse ivaretar dette: 
”Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene 
om universell utforming.” Tiltakshaver opplyser: ”All atkomst og inngangspartier er i plan/ 
rimelig slette, dvs. uten nevneverdige stigninger. TEK 10 stiller ellers krav til universell 
utforming, krav som selvsagt må etterkommes.” Rådmannen vurderer at dette er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn

Det er regulert inn felles lekeplass i planområdet. Videre opplyser tiltakshaver følgende; ”
Den enkelte tomt tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på 
solsiden.”  Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støyvurdering og denne konkluderer med at det trolig ikke er behov for 
støyreduserende tiltak, det anbefales imidlertid å foreta mer detaljert beregninger av 
støynivået på uteplass og foran fasade når endelig plassering av bygninger og uteplass er 
bestemt. Dette er ivaretatt i bestemmelsene.
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9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
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Ikke kjent med spesielle forhold.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige 
hjørnet på hver av de 3 tomtene. Rådmannen vurderer at dette også bør gjenspeiles i 
bestemmelsene og vil anbefale at det innarbeides i bestemmelsene at en skal benytte 
terrengtilpasset bebyggelse jfr. fremlegg til vedtak.

11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at : ”For å begrense terrenginngrep 
skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en 
natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 tomtene.”

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn
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Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende. Tiltakshaver opplyser i epost følgende; ”Sannsynligheten er til stede for at det vil 
kunne forekomme skyggekast inn på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i vinter halvåret. På 
sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil 
avstanden mellom det nærmeste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig 
avstand mellom boliger i et tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal 
rives og fjernes, er under et halve av denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. Nå er det heller 
ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil være 
bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 
Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være 
minimal, et ikke problem.”

Rådmannen viser til at bestemmelsene ble justert i forbindelse med 1. gangsbehandling slik 
at garasje ikke kan etableres i strid med byggelinjen jfr. at tiltakshaver bruker fjerning av 
eksisterende bebyggelse som argument i forhold til endring av sol og utsikt. En vurderer at 
dersom en åpner opp for å etablere garasjer inntil nabogrensen, vil en ikke oppnå det som 
står i planbeskrivelsen. Det bør være samsvar mellom beskrivelse, konsekvenser og plan. 
Tiltakshaver opplyser videre at: ”Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, 
dette ved at avstanden er rimelig stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene 
enn 20 meter. Basert på de topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli 
negativt berørt med hensyn til tap av sol, utsikt og lignende.”

Ved at en her velger å gå fra enebolig til to-mannsbolig medfører dette at en foretar en 
fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø. Det 
er en forsiktig utbygging jfr. størrelsen på tomtene.

11.12 Sol og skygge
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det er utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal 
himmelretning med tanke på sol- forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot 
sørvest, mens atkomst/ gårdsplass vender mot nordøst. 

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområderRådmannen vurderer ikke 
at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller ikke at ev. avvik fra 
kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 
4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Tiltakshaver har skriftlig bekreftet at en ønsker å få utarbeidet utbyggingsavtale. I forbindelse 
med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides utbyggingsavtale, da det 
berører offentlig grunn og har en gangveg gjennom og der forholdet mellom felles areal og 
offentlig areal må gjennomgås. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.

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

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom dette i det 
foreliggende planforslaget.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Denne planen har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de nye 
boligene samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene positive.
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Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
253263 Reguleringsplanen for Hamraneveien - gjennomgang av uttalelelser
253069 Høringsuttale til reguleringsendring for del av Hamraneveien
251927 Uttale til reguleringsendring av gnr. 8 bnr. 100 m. fl. - Hamraneveien

250001
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

249496
VS: Dette er er lagt i websak sammen med sakens dokumenter - sender den også 
som epost!

246676 Bestemmelser - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246678 Plankart - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246681 Soldiagram - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246679 ROS - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246677 Planbeskrivelse - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246682 Støyrapport - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
254912 Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
248580 120000116277.DOC

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

27 N Uttale - miljøavdelingen

1 I 11.01.2011 Prosjektil
Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem
Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011 Rogaland Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
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fylkeskommune gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem
Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem
Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem
Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer

14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Varsel/informasjon om befaring

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

16 I 16.05.2012 Gunhild Bårdsen
Reguleringsplan gnr. 8 bnr. 100 m.fl -
Hamraneveien

17 I 03.06.2012 Stig Øglend
Merknad til utvidelse av planområde i forbindelse 
med regulering av gnr 8 bnr 100 m/fl -
Hamraneveien.

18 I 06.06.2012 Petter E. Seglem
Justert forslag til reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl etter PTU 
vedtak.

21 I 15.06.2012
Kirsten og Geir Magne 
Lædre

Innspill til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

25 U 26.09.2012

Mattilsynet; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
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Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

23 U 27.09.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
HOVLAND LEIF ARILD; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Gunhild Bårdsen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

26 I 03.10.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

29 I 25.10.2012 Statens vegvesen
Uttale til reguleringsendring av gnr. 8 bnr. 100 m. 
fl. - Hamraneveien

30 I 06.11.2012
Tove Skandsen Øglend 
og Arnfinn Øglend

Høringsuttale til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien

31 I 10.11.2012 Petter E. Seglem
Reguleringsplanen for Hamraneveien -
gjennomgang av uttalelelser

33 X 20.11.2012 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
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Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND
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Tegnforklaring:
PBL. § 12-5 Reguleringsformål
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Saksbehandling
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Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:1000

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.

Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

P.S.

J.K

01.12.11

Detaljreguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8, bnr.100 m/fl..

Petter E. Seglem

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Boligbebyggelse

Veg

Turveg

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal oppheves

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Regulert senterlinje

1 Bebyggelse og anlegg

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3 Grønnstruktur

Lekeplass

Hensynssonegrense

Regulert frisiktslinje

Grønnstruktur
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BESTEMMELSER  I  TILKNYTNING  TIL  REGULERINGSPLAN  FOR 
HAMRANEVEIEN 

HOVLAND, GNR.8  BNR.100 M/FL 
EIGERSUND KOMMUNE 

 
 

§ 1 
GENERELT 

 
1. 1. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er å legge til 

rette for boligbebyggelse. 
 
1. 2. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette 

området er arealene regulert til: 
 

a)  Bebyggelse og anlegg 
b)  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
c)  Grønnstruktur  

 
 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
(PBL. § 12-5) 

 
2.1 Ny og eksisterende bebyggelse, samt bebyggelse som skal fjernes er vist i 

planen og det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i 
planen. Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse. 

 
2.2 På hver av de 3 tomtene tillates oppført 2- mannsboliger i 2 etasjer. Bygget må 

plasseres innenfor vist byggelinje. Maks. bebygd areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse. Boligene skal ha like takutforming og kan ha saltak, valmtak, 
pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, henholdsvis 9 og 7 
meter.  

 
2.3   I tillegg til 1 plass i garasje skal det være 1 biloppstillingsplass på egen grunn for 

hver av boligene. 
 
2.4 Garasje skal være del av boligen med maksimal gesims og mønehøyde på 2,5 

og 4,0 meter. Det skal i tillegg til garasje være en ekstra biloppstillingsplass per 
bolig, nødvendigvis ikke på egen tomt, men innenfor planen. Garasjens utforming, 
form og farge, skal tilpasses boligene.      

     
§ 3 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
(PBL. § 12-5)  

 
3. 1. Kjøreveien innenfor planen karakteriseres som felles for boligene i 

planområdet.  
 
3.2 Felles avkjørsel skal være åpne for allmenn ferdsel til regulert turvei. 
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§ 4 

GRØNNSTRUKTUR  
(PBL. § 12-5)  

 
4. 1. Det skal anlegges tursti gjennom rådet, dette for offentlig gangtrafikk mellom 

Hovlandsveien og Hamraneveien.  
 

§ 5 
FELLES BESTEMMELSER  

 
5.1 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes 

etter prinsippene om universell utforming. 
 
5.2  Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø og 
innemiljø.  

 
5.3 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på 

uteområder og det skal benyttes terrengtilpasset bebyggelse. 
 
5.4 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser.  
 
5.5 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. 

 
§ 6 

REKKEFØLGEKRAV 
 
6.1 Området skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
 
6.2 Turvei skal opparbeides og ferdigstilles før det blir gitt ferdigattest for nye 

boliger. 
 
6.3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for 

uteplasser og fasade beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres. 
 
6.4 Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse blir 

gitt. 
 
Revidert etter  kommunestyrets vedtak  17.12.2012 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-123/5
Arkivsaksnr.:
09/1316
Journalpostløpenr.:
13/21073

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
163/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand
  

Sammendrag:
Kjellsvik Prosjektering AS har på vegne av Risvik hytteforening sendt inn forslag til 
reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-Risvik hyttefelt og omkringliggende område-
Skailand. Det er et ønske om å få endret forhold som omhandler gangveg til kjøreveg samt 
endring av plassering av felles parkeringsplasser som vist på plankartet med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse datert 31.05.2013.
Saken er tidligere behandlet som forespørsel hvor det ble anbefalt å utarbeide 
reguleringsendring for området under visse vilkår omtalt lenger nede i saksframlegget.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget skal legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013:

Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-Risvik 
hyttefelt og omkringliggende område-Skailand  med kart og bestemmelser datert 31.05.2013, 
ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet den 28.08.2011 en forespørsel om reguleringsendring for gnr 123 
bnr 5 m.fl-Risvik hyttefelt og omkringliggende område- Skailand hvor følgende ble vedtatt:

ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:

Planområdet ligger innenfor stiplet rektangel
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Bakgrunn
Hovedpunktet i reguleringsendringen er at større deler av regulert gangvegnett omgjøres til
kjøreveg. I tillegg legges det inn tre nye fellesparkeringsplasser, mens to regulerte
felles parkeringsplasser tas ut av planen. Disse er ikke opparbeidet. Det gjøres også en
omfordeling av antall plasser mellom de enkelte fellesparkeringsplasser. For å ivareta, og
legge til rette for funksjonell drift av felles vannforsyningssystem og avløpsrenseanlegg, er
disse regulert inn med egne formål. Planforslaget beskrives mer utførlig i nedenstående
punkt.
Formålet med å gjøre om deler av gangvegnettet til kjøreveg er bl.a. for å skaffe adkomst
frem til avløpsrenseanlegget og til vannforsyningsanlegget med bil. Dette er viktig både i
forhold til tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene. Videre er det ønskelig å bedre
fremkommeligheten til den enkelte fritidseiendom, og at alle eiendommene skal få tilnærmet
samme adkomstforhold. I gjeldene plan har 9 eiendommer kjøreveg tilnærmet frem til
eiendommen, mens 19 eiendommer har kortere eller lengre gangveg fra kjøreveg/felles
parkeringsplass. Noen få eiendommer vil kunne få universelt utformet adkomst som følge av
omgjøring fra gangveg til kjøreveg.
To av de regulerte fellesparkeringsplassene er lite funksjonelt plassert i forhold til
eiendommene de skal betjene. Disse er ikke opparbeidet og foreslås tatt ut av planen.
Fellesparkeringsplassene som vises i foreliggende planutkast er organisert slik at de får
optimal plassering i forhold til fritidseiendommene. Hovedparkeringsplassen ved adkomsten
inn til hyttefeltet vil også få funksjon som gjesteparkering. Av denne grunn et antall
parkeringsenheter øket med 3 stk., fra 44 enheter til 47 enheter.
Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Utbyggingsavtaler
Ikke aktuelt

Krav om konsekvensutredning?
Reguleringsendringen utløser ikke krav om konsekvensutredning

PLANPROSESSEN

Oppstartsmøte
Oppstartmøte ble avholdt hos Eigersund kommunes planavdeling den 24.04.2012. Med på
møtet var Dag Kjetil Tonheim fra Eigersund kommune, samt Lars Børge Stene og Sverre
Mathiesen fra forslagstiller. Referat fra oppstartmøte er vedlagt saken.

Varsel om oppstart
Oppstart regulering er varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8, med direkte informasjon til
berørte grunneiere, og med brev til offentlige myndigheter og aktører. Allmennheten er
varslet med annonse i Dalane Tidende.

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

Offentlige merknader

1 Statens vegvesen, region vest Ingen merknad O

2 Fylkesmannen i Rogaland Ingen merknad O

Private merknader

3 Merethe Mørk Merknad J/E

4 Terje og Synnøve Egeland Merknad N/O

5 Pål Helmichsen Merknad N/O

6 Signe Berland og Karl Merknad N/O
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Andreassen

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

Statens vegvesen, 
region vest, brev datert 
04.10.2012

 Ingen merknad O Tatt til orientering

Fylkesmannen i 
Rogaland, brev datert 
17.11.2012

 Så lenge planløsningen tar 
nødvandig hensyn til 
landskap og strandsonen, og 
til viktige natur- og 
friluftverdier, har en ingen 
merknad

O Tatt til orientering

Private uttaler

Merethe Mørk, brev 
datert 29.05.2012

- Er grunneier og nabo til gnr. 
123, bnr. 5 m.fl.. Gjeldende 
reguleringsplan berører et liten 
område av hennes eiendom, 
hvor det er regulert inn 2 tomter, 
tomt. nr. 29 og 30.
Hun godtar ikke at hennes 
eiendom tas med i planområdet 
som skal endres, og ber om at 
plangrensen legges i 
eiendomsgrensen mot hennes 
eiendom.

J
E

O

- Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden et tatt til følge i
planutkastet. Dette innebærer at den 
del av gjeldende reguleringsplan som 
berører hennes eiendom ikke blir 
endret.

- Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering

Terje og Synnøve 
Egeland, brev datert 
21.11.2012

- Er hytteeier i feltet. Uttalelsen 
inneholder en lengre beskrivelse 
av bakgrunnen for 
reguleringsarbeidet og den 
forutgående interne prosessen i 
hytteforeningen. Dette er interne 
forhold som ikke vedkommer 
arealplanen.
Hovedmomentet i uttalelsen er at 
det ikke er behov for endring av 
reguleringsplanen. Det ønskes 
ikke at regulerte gangveger 
omreguleres til kjøreveg, pga. 
støvplager og annen forstyrrelse 
fra trafikken. Det uttales også at 
søppelhåndteringen er ivaretatt 
ved at det er avsatt plass på øvre 
parkeringsplass. Foreslår å 
utvide nedre parkeringsplass i 
stedet for å etablere nye. Det 
nevnes spesielt nye 
parkeringsplasser i enden av 
foreslåtte nye kjøreveger, i nord 
og sør. Krever befaring av 
Eigersund kommune før saken 
behandles.

N

O

-Forslagsstillers kommentar: 
Det vises til ovenstående punkt som 
beskriver formålet med
reguleringsarbeidet, - i korthet nevnes 
adkomst til vann- og avløpsanlegg, 
likhet for hytteeierne i feltet og bedring 
av fremkommelighet/universell 
utforming. Etter en helhetsvurdering 
av momentene i uttalelsen, sett i 
forhold til formålet med
reguleringsarbeidet, finner en ikke å 
kunne ta uttalelsen til følge i 
planutkastet.

- Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering

Pål Helmichsen, brev - Er hytteeier i feltet. Ønsker ikke N - Forslagsstillers kommentar: 
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datert 22.11.2012 endring av reguleringsplanen. 
Hovedargument er bl.a.:
Det er ikke behov for kjøreveg 
frem til vannrenseanlegget, - lett 
vedlikeholdsutstyr.
Det er ikke behov for kjøreveg til 
kloakkrenseanlegget, - kan 
benytte sugebil med 200 m lang
sugeslange. Slangen kan legges 
utenom tomtene.
Det er ikke behov for flere 
parkeringsplasser, - ca. 50 
plasser i dag, mer enn krav.
Ikke behov for adkomst med 
ambulanse eller for 
rullestolbrukere, - kan benytte 
båre/trille
rullestol på gangveger.
Lite fremtidsrettet å legge opp til 
bilveg frem til alle hytter.

O

Uttalelsen går på mange av de
samme forhold som pkt. 4. Med 
henvisning til formålet med 
planutkastet, samt at et flertall av 
hytteeierne ønsker denne endringen,
finner en etter en totalvurdering å ikke 
kunne ta uttalelsen til følge. Et 
demokratisk valgt hytteforeningsstyre 
må ansees å representere flertallet i 
feltet

- Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering

Signe Berland og Karl 
Andreassen, brev 
datert 26.11.2012

- Er hytteeier i feltet. Mener at 
endring av reguleringsplanen er 
helt unødvendig. Hovedargument 
er bl.a. at det er nok 
parkeringsplasser slik det er i 
dag, og at det ikke er behov for 
kjøreveg frem til 
vannforsyningsanlegget og 
kloakkrenseanlegget. Også
søppelhåndteringen er ivaretatt 
på øvre parkeringsplass.

N

O

- Kommentar: Med henvisning til 
kommentarer til pkt. 4 og 5 finner en 
etter en helhetsvurdering ikke å kunne 
ta uttalelsen til følge.

- Kommunens kommentar: 
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.

Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005

Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.

• Kommuneplanens arealdel ev. kommundelplaner:
I gjeldende kommuneplan, vedtatt 06.06.2011, er planområdet vist som eksisterende
byggeområde for fritidsbebyggelse. Det foreliggende planforslag er i tråd med
kommuneplanen, da det ikke legges opp til med utbygging i området.
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner:
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§ 1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr pbl § 11�9 nr. 8
I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner:

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

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

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

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

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

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

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

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.

m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.

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

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

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

Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.
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Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i 
reguleringsplan.

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

Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplanfor fritidsboliger - gnr 123 bnr 5, 8, 2 m.fl – Vedtatt ved kommunestyret 
31.03.2003 viser området regulert til byggeområde for boliger, fritidsboliger, 
landbruksområder for jord- og skogsbruksområde, offentlig kjøreveg og gangvei, 
spesialområde for friluftsområde på land, friluftsområde vassdrag, privat småbåtanlegg 
vassdrag, privat småbåtanlegg på land, og fellesområde for felles avkjørsel og felles 
parkeringsplass.
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

Beliggenhet
Planområdet ligger på gården Skailand i Eigersund kommune og har en størrelse på 444 da.
Området starter i sør på en odde ut i Eiavannet, og strekker seg innover i terrenget, parallelt
med fylkesvei 32, hvor det avgrenses av eiendomsgrensene til gnr. 123, bnr. 5, 8,2 m.fl.

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området benyttes hovedsakelig til beite og friluftsliv, med litt generell landbruksdrift i nordre
del. For rekreasjon og friluftsliv er området unikt, spesielt i forhold til Eiavannets kvaliteter.
Sentralt i planområdet er det etablert et felt for fritidsbebyggelse. Feltet er på det nærmeste
ferdig utbygd, og består av mindre frittliggende hytter, godt tilpasset landskapet omkring. I
disse dager pågår arbeid på den siste tomten, eiendommen 123/50.
Det er opparbeidet kjøreveger fra fylkesveg 32 og frem til felles parkeringsplasser internt i
feltet. Regulerte gangveger, fra felles parkeringsplasser og frem til den enkelte
fritidseiendom, ble under opparbeidelsen av feltet benyttet til transport frem til den enkelte
fritidseiendom. Mye av dette gangvegnettet er ikke innsnevret og revegetert iht. gjeldende
reguleringsplan, og fremdeles kjørbart med bil.

Stedets karakter
• Eksisterende bebyggelse
Med unntak av en boligeiendom helt nord i planområdet, fremstår planområdet som ubebygd 
i nordre og søndre del.

Landskap
• Topografi og landskap
Planområdet består hovedsakelig av et kupert landskap, lett vegetert med ulik 
løvtrevegetasjon og buskas, og med mindre myrpartier innimellom.

• Estetisk og kulturell verdi
Planområdet ligger i «Vakre landskap», og er et område som har høy landskapsverdi av
fylkesinteresse.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registret noen automatisk fredede fornminner eller Sefrakregistrerte kulturminner
innen området.
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Naturverdier
I den sørlige delen av planområdet er det registrert en hekkelokalitet for sårbar fugleart.

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
For rekreasjon og friluftsliv er området unikt, spesielt i forhold til Eiavannets kvaliteter.

• Kjøreatkomst/vegsystem
Det er opparbeidet kjøreveger fra fylkesveg 32 og frem til felles parkeringsplasser internt i
feltet. Regulerte gangveger, fra felles parkeringsplasser og frem til den enkelte
fritidseiendom, ble under opparbeidelsen av feltet benyttet til transport frem til den enkelte
fritidseiendom. Mye av dette gangvegnettet er ikke innsnevret og revegetert iht. gjeldende
reguleringsplan, og fremdeles kjørbart med bil.

Barns interesser
Barn og unges interesser i tilknytning til det etablerte feltet er svært godt ivaretatt, da det er
store områder for fri aktivitet, både til vanns og til lands.

Universell tilgjengelighet
Enkelte fritidseiendommer i det etablerte feltet har mulighet for universell utforming, men for 
de fleste er dette utelukket ut fra topografi og bratt adkomst.

Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Fritidseiendommene i feltet er tilknyttet felles vannforsynings- og avløpssystem. Dette 
fellesystemet driftes og vedlikeholdes av feltets velforening.

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Strøm er ført fram til samtlige fritidseiendommer i kabelgrøft.

Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Grunnen innen planområdet består hovedsakelig av fjell med et skrint vegetasjonsdekke
over. Innimellom er det mindre myrpartier. 

• Ledninger
Ikke beskrevet

• Ev. rasfare
Området er stabilt og en anser heller ikke å være rasfarlige partier innen området.

Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Planområdet er allerede utbygget, og det legges i foreliggende planforslag ikke opp til
ytterligere tiltak som vil få de store konsekvensene på risikoforhold og sårbarhet innen
området. Risiko- og sårbarhetsanalysen er derfor forenklet til en gjennomgang iht.
kommunens sjekkliste som følger vedlagt i vedlegg 12. Det vil nedenfor bli gjennomgått de 
forhold som er funnet naturlig å knytte merknad til i sjekklisten.

Viltforvaltning og fiskeforvaltning
Vil områder med særlig verdi for viltet bli direkte eller indirekte berørt?

Kommentar: En er kjent med at det er lokalisert et hekkområde for sårbar fugleart innenfor 
planområdet i sør, men dette området er både i gjeldende plan og i nytt planutkast regulert til 
friluftsområde. Dette har tidligere vært vurdert til å være tilstrekkelig vern. En endring i 
forhold til gjeldende plan, men ikke i forhold til bruken av området, er at det tillates kjøreveg 
frem til den innerste fritidseiendommen i sør. Selv om biltrafikken dermed tillates lenger sør 
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enn det gjeldene plan gir rom for, anser en ikke dette som noe ytterligere forstyrrende 
element på fuglelivet enn friluftsbebyggelsen i seg selv og småbåtanlegget like ved.

Luftforurensing og støy
Vil tiltaket føre til midlertidig eller konstant økning i luftforurensning og støy?
Kommentar: Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del av 
vegnettet, vil både luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten 
gjennomgangstrafikk vil en i utgangspunktet anse denne problematikken som minimal. Den 
lille trafikkøkningen som måtte komme ansees derfor som ubetydelig, sett ut fra et objektivt 
synspunkt.

Samfunnssikkerhet
Brannberedskap.
Kommentar: Vannforsyningssystemet i feltet er ikke dimensjonert for brannvann. Ved
en brann vil slokkevann måtte medbringes på bil, eller tas fra Eiavanet. På dette området er 
det ingen endring i forhold til dagens situasjon. Det er bare en adkomstveg for brannbil inn i 
feltet. Dette kan i visse situasjoner utgjøre en begrensning på brannvesenets mulighet for 
fremkommelighet, men er ikke en uvanlig problemstilling i slike hyttefelt. En anser dessuten 
ikke bebyggelsen som spesielt brannfarlig. En positivt virkning av planforslaget er at 
fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer som brannbil og ambulanse vil bli bedret ved 
utvidet kjørevegnett.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Planlagt arealbruk
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, vedtatt 29.06.2002, siden revidert
to ganger, 07.10.2002 og 01.04.2004. I forbindelse med den foreliggende endring er hele
planen konvertert til den nye plan- og bygningsloven av 2008. 
Som nevnt ovenfor, er området nærmest ferdig utbygd og planforslaget legger ikke opp til
noen videre utbygging innen området. Arealbruken blir i hovedsak den samme som før.
Enkelte gangveger blir endret til kjøreveger, det legges inn områder for
vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg, og det er foretatt en justering og tilpasning av
parkeringsplasser.
Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i miljøutvalgets vedtak i sak 156/11 og innspill
fra velforeningen i Risvik hyttefelt.

Reguleringsformål
Det er i planforslaget lagt inn følgende reguleringsformål:

• Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse
- Fritidsbebyggelse
- Vannforsyningsanlegg
- Avløpsanlegg
- Renovasjonsanlegg
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
- Småbåtanlegg på land

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Parkering
- Gangveg
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• Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift
- Landbruksformål
- Friluftsformål

• Bruk og vern av sjø og vassdrag
- Friluftsområde i sjø og vassdrag

Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Hovedpunktet i endringsforslaget er at deler av regulert gangvegnett foreslås endret til 
kjøreveg. Plankartet viser nå kjøreveg helt frem til den innerste fritidseiendommen i feltet, 
både i nordre og søndre del. Utvidelsen i søndre del av feltet begrunnes med behov for 
kjørbar adkomst til felles vannbehandlingsanlegg, for mer funksjonell drift av dette. I nordre 
del er det også foreslått kjøreveg ut fra et likhetsprinsipp for hele feltet. Det er etablert 
snuhammer i enden av begge vegutvidelser. I tråd med miljøutvalgets vedtak er vegbredden 
generelt regulert til 4,0 m. 3,0 m kjøreveg og 0,5 m skulder på hver side. Skulder skal tilsåes. 
Gjenværende gangveger frem til den enkelte eiendom er regulert til med bredde 1,5 m. Det 
er foretatt en omfordeling av parkeringsplassene internt i feltet. To felles parkeringsplasser er 
tatt ut av planforslaget og erstattet med tre nye. Planutkastet viser parkering for til sammen 
47 biler, mot 44 i gjeldende plan.
I tilknytning til feltets hovedparkeringsplass er det regulert inn et areal for 
hytterenovasjonscontainer. Container er i dag plassert på samme sted, men på regulert
parkeringsplass.
Det er også lagt inn egne områder for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg i plankartet.
Eksisterende anlegg er målt inn og tilstøtende område regulert til formålet.
Byggeområdene for fritidsboliger er justert i størrelse og form slik at de i hovedsak samsvarer
med eiendommenes grenser. 
Generelt sett fremstår reguleringsforslaget nå som mer i tråd med den virkelige arealbruken i
feltet.

Beskrivelse av endringer i reguleringsformål
Nedenfor følger omtale av alle endringer som er gjort i forhold til gjeldende plan, med
henvisning til utsnitt av plankartet:

1. Endring av gangveg til kjøreveg
Fra hovedparkeringsplassen f_PI2 og vestover er eksisterende gangveg endret til
kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1)

2. Ny parkeringsplass f_PI1
Det er regulert ny parkeringsplass for 5 biler i vestre ende av ny ovennevnte nye kjøreveg
(§5.2)

3. Gangveg til eiendommer
Det er regulert gangveg fra kjøreveg og frem til alle eiendommene på feltet (se alle
kartutsnitt) (§5.3)

4. Område for renovasjonsanlegg, f_RA
Det er regulert et område for renovasjonscontainer i starten på hovedparkeringsplassen
(§4.5)

5. Hovedparkeringsplass f_PI2
Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt behov (§5.2)
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Utsnitt 1

6. Byggeområder/tomter er justert i henhold til eiendomsgrenser
Fritidseiendommene er ikke fradelt iht. gjeldende reguleringsplan. Dette er nå rettet opp
ved at regulerte tomtegrenser og byggeområdenes avgrensning er tilpasset virkelige
grenser. Unntak er gjort for eiendommer som grenser mot felles kjøreveg. Her er det lagt
inn et skille mellom byggeområdet og kjørevegen med 1 meters bredde. Dette området er
regulert til friluftsformål. Hensikten er at ingen byggeområder skal grense direkte til
kjøreveg. Det er regulert 1,5 m bred gangveg for adkomst over nevnte friluftsområder.

7. Ny parkeringsplass f_PI3
Det er regulert ny parkeringsplass for 6 biler sør 
for
avkjørsel til båthavnen, se utsnitt 2 (§5.2)

8. Parkeringsplass f_PI4
Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt 
behov
(§5.2)

9. Område for avløpsanlegg, f_AA
Det er regulert område for avløpsanlegg ved
eksisterende renseanlegg, både anlegg og
spredeareal, (§4.4)

Utsnitt 2
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10. Adkomst til avløpsanlegg
Det er regulert 3 m bred adkomst fra kjøreveg til eiendommen 123/59. Denne skal benyttes 
av slamsugebil for betjening av avløpsanlegget.(§4.2, 2. ledd)

11. Endring av gangveg til kjøreveg
Fra parkeringsplass f_PI4 og sørover til vannforsyningsanlegget, f_VF, er eksisterende
gangveg endret til kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1)

12. Ny parkeringsplas f_PI5 
Det er regulert ny 
parkeringsplass for 8 biler lengst 
sør i feltet. (§5.2)

13. Område for 
vannforsyningsanlegg, f_VF
Det er regulet område for 
vannforsyningsanlegg ved
eksisterende
vannbehandlingsanlegg. (§4.3)

Utsnitt 3

14. Tillatt korttidsparkering på område for småbåtanlegg på land, f_ABB
Det er gjort endring i reguleringsbestemmelsen for området, ved at det er åpnet opp for 
korttidsparkering i tilknytning til båtanlegget innen området. (§4.7).

15. Fjernet parkeringsplasser som ligger i gjeldende plan
To parkeringsplasser som ligger inne i gjeldende plan er fjernet. Den ene lå i starten på
adkomstvegen ned til båthavna, den andre var plassert like ved båthavna. Etter å ha
foretatt en omrokkering av parkeringsplassene i feltet, har en ikke funnet behov for disse 
permanente parkeringsplassene lenger. For å serve behovet for korttidsparkering ved bruk 
av båthavna, er det åpnet opp for korttidsparkering på området for småbåtanlegg på land.

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Landskap og estetikk (pkt. 6.3 og 6.5)
Når foreliggende planutkast følges opp med revegetering av sår i landskapet, tilsåing av
vegers sideareal, ol., vil dette føre til en hevet estetisk og landskapsmessig kvalitet i feltet. I
dag fremstår deler av feltet som noe uferdig.

Naturmangfold (pkt. 6.7)
I forhold til hekkelokaliteten i søndre del av planområdet ansees endringen ikke å ha noen
negativ virkning. Det er ikke foreslått kjøreveger eller andre fysiske tiltak lenger sør enn det i
dag er bebyggelse, og det er ikke foreslått noen endringer i strandsonen.

Rekreasjonsbruk og uteområder (pkt. 6.8 og 6.9)
Planforslaget ansees ikke å ha noen virkninger på områdets egnethet for rekreasjonsbruk, all
den tid det ikke legges opp til økt utbygging eller aktivitet i feltet
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Trafikkforhold (pkt. 6.10)
En negativ konsekvens kan være at det blir økt trafikk forbi enkelte eiendommer, med de
plager dette vil kunne medføre. Planforslaget legger ikke opp til at det skal kunne parkeres
på den enkelte eiendom, så slik sett bør denne trafikken i hovedsak kunne begrenses til
ankomst og avreise. Et annet poeng er at det frem til i dag er kjørbar adkomst frem til de
innerste eiendommene, selv om dette ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan.

Barn og unges interesser (pkt. 6.11)
Det er ikke foreslått tiltak som påvirker barn og unges forhold i området. Disse er som
tidligere nevnt svært gode.

Universell tilgjengelighet (pkt. 6.13)
En positiv virkning av planforslaget er at det blir en større likhetsbehandling av
fritidseiendommene i feltet, i og med at alle får mulighet til å transportere og lesse av varer i
rimelig nærhet av sin eiendom. I tillegg vil tilgjengeligheten til flere eiendommer bli bedret, og
enkelte eiendommer vil kunne får universell utformet adkomst.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (pkt. 6.15)

Samfunnsikkerhet
En positivt virkning av planforslaget er at fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer som 
brannbil og ambulanse vil bli bedret ved utvidet kjørevegnett.

Luftforurensning og støy
Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del av vegnettet, vil både 
luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten gjennomgangstrafikk vil en i 
utgangspunktet anse denne problematikken som minimal.
Teknisk infrastruktur (pkt. 6.17)
En annen positiv virkning er at det blir lagt til rette for en mer funksjonell drift av det felles 
vannforsyningsanlegget og renseanlegget i feltet. Kjørbar tilkomst for slamsugebil og andre 
driftskjøretøyer er vanlig etter dagens standard.

Interessemotsetninger (pkt. 6.20)
Som det fremgår av merknadene fra enkelte hytteeiere i feltet, er det interessemotsetninger 
og ulike meninger om det foreliggende reguleringsforslag. Dette er naturlig da den enkelte 
hytteeier har hatt ulikt motiv for å etablere seg i feltet. Imidlertid er det slik i et demokratisk 
system at mindretallet må bøye seg for flertallets syn. Ut fra innspill til oppstartsvarselet 
synes det helt klart at det er et lite mindretall som har innvendinger til reguleringsarbeidet 
styret i velforeningen har satt i gang. Under avstemning på årsmøtet i velforeningen ble det 
92 % flertall for å sette i gang omreguleringsarbeid.

Avveining av virkninger (pkt. 6.21)
Siden planutkastet omfatter et nærmest ferdig utbygget område, vil det ikke medføre så store 
virkninger på noen områder. Som nevnt ovenfor vil det være knyttet visse negative virkninger 
i tilknytning til øket biltrafikk. Dette gjelder i første rekke i form av støy og luftforurensing. 
Disse negative virkningene vil, etter vårt syn mer enn oppveies av positive virkninger som økt 
tilgjengelighet, universell utforming, samt økt samfunnssikkerhet i form at bedre 
tilgjengelighet med utrykningskjøretøyer. Også bedret funksjonalitet for betjening av teknisk 
infrastruktur som vannbehandling- og avløpsanlegg teller positivt i planforslaget.
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter gjennomgang av foreliggende planforslag har en vurdert den slik at den kan legges ut 
på høring og offentlig ettersyn etter at det er foretatt noen justeringer på plankartet med 
hensyn til at hyttefeltet er ferdig utbygd. 
Det må bemerkes at fradelingen av tomtene er ikke skjedd i trå med gjeldende 
reguleringsplan. Men forslaget aksepteres da denne endringen vil være i samsvar med 
dagens situasjon.
Vedrørende omregulering av gangveg til kjøreveg og snuhammer i sør for å nå frem til 
vannbehandlingsanlegget med kjøretøy, er dette i trå med anbefalingen miljøutvalget ga ved 
forespørsel om reguleringsendringen. Ved å legge inn en fellesparkering merket F_P5 gir 
dette også hyttene lengst sør mulighet til å parkere nærmere hyttene sine.
Den største interessekonflikten ligger i endringen nord i feltet, hvor en ønsker å regulere om 
gangvei til kjøreveg og legge felles parkering merket F_1 slik for å gi kjøreadkomst nærmere 
hyttene nærmere hyttene Som vist på plankartet. En har gjennom grundig vurdering av 
saken kommet frem til at planforslaget likevel kan legges ut på høring og offentlig ettersyn 
som fremlagt.

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:
Ingen konsekvenser for kommunen

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
285628 Revidert planbeskrivelse 31.05.2013.pdf
285629 Ferdig plankart for oversendelse 31.05.2013.pdf
285630 Vedlegg 1 referat oppstartmøte.pdf
285636 Vedlegg 2 - 5 - oppstartsvarsel.pdf
285642 Vedlegg 6 - 11 - Innspill til oppstartsvarsel.pdf
285631 Vedlegg 12 - ROS-analyse sjekkliste.pdf
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285632 Vedlegg 13 - Reguleringsbestemmelser.pdf
285633 Vedlegg 14 - Vedtak sak 156-11.pdf
285634 Vedlegg 15 - Referat fra plangjennomgang.pdf
285635 Vedlegg 16 - Hyttestyrets uttalelse til plangjennomgang.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.04.2009 Steinar Berge m.fl.
Søknad reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område angående kjøreveg/tilgang

2 U 26.05.2009 Steinar Berge m.fl.
Reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 m.fl.

3 U 11.05.2010 57 mottakere...
Oversendelse av forespørsel om 
reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl.-
Risvik hyttefelt og omliggende område -

4 U 11.05.2010

Dalane Friluftsråd; 
Miljøavdelingen- seksjon 
vann-og avløp;
Miljøavdelingen seksjon 
veg- og utemiljø; 
Kommuneoverlege; 
BR-representanten; 
Felles brukerutvalg; 
Bjarne Rosenblad; 
Randi Haugstad; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal

Forespørsel om reguleringsendring Risvik 
hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 
m.fl.

7 I 22.05.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til søknad om reguleringsendring 
Risvik hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 
bnr. 5 m.fl.

6 I 26.05.2010
Mona og Henning 
Egholm

Omregulerings søknad på Risvik hyttegrend -
merknad

5 I 31.05.2010 Pål Helmichsen
Forespørsel om reguleringsendring for gnr 123 
bnr 5 m.fl. - merknader

8 I 01.06.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 m.fl.

11 X 04.10.2010 Ortofoto
12 I 06.10.2010 Risvik Hytteforening Forespørsel omregulering Risvik hyttefelt

10 U 11.01.2011

BR-representanten; 
Dalane Friluftsråd; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune-kultur; 
Kommuneoverlegen; 
Miljøavdeling; 
Mattilsynet; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Rogaland 
fylkeskommune-
regional; 
Fylkesmannen i 

Forespørsel om reguleringsendring - Risvik 
hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 
m.fl.
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Rogaland; 
Statens vegvesen

14 I 18.01.2011 Statens vegvesen
Forespørsel om reguleringsendring gnr 123 bnr 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område -
ingen merknader

16 I 11.02.2011 Risvik Hytteforening
Svarbrev fra Risvik Hytteforening vedr. 
parkeringsplasser gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt

17 I 11.02.2011 Risvik Hytteforening
Svarbrev fra Risvik Hytteforening -
reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl

19 I 15.02.2011 Mattilsynet
Risvik hyttefelt - innspill til forespørsel om 
reguleringsendring

18 I 16.02.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring for 
Risavik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl.

20 I 20.03.2011 Pål Helmichsen Stenging av gårdsrom - Risvik Hyttefelt

21 I 20.03.2011 Kari Østerhus
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
innkjøring

22 U 08.06.2011 64 mottakere...

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 
5 m.fl. - Risvik hyttefelt - omgjøring av gangveg til 
til kjøreveg samt innregulering av 
pumpestasjoner/renseanlegg

23 U 08.06.2011 Risvik Hytteforening Forespørsel omregulering Risvik hyttefelt

24 I 23.06.2011 Pål Helmichsen
Høringsuttalelse til reguleringsendring gnr. 123 
bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende 
område

26 I 03.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. forespørsel om reguleringsendring på gnr. 
123 bnr. 5 Risvik hyttefelt - gangvei til kjørevei,

28 I 04.07.2011 Karl A. Andreassen
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 
5 m.fl. Risvik hyttefelt  omgjøring av gangvei til 
kjørevei samt

29 I 06.07.2011 Signe Berland
Forespørsel om reguleringsendring gnr.123 bnr.5 
m.fl. Risvik hyttefelt - omgjøring av gangveg til

27 I 08.07.2011 Henning Egholm
Uttalelse vedr. reguleringsendring på Risvik 
hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl.

31 U 21.10.2011 56 mottakere...
Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område

32 U 24.04.2012 Lars Børge Stene Referat oppstartsmøte - Risvik

33 I 06.09.2012
Kjellesvik Prosjeektering 
AS

Varsel om oppstart av planarbeid for Risvik 
hytteområde del av gnr. 123 bnr. 5 m.fl. Skailand

35 I 21.11.2012
Synnøve Egeland og 
Terje Lima

Synspunkt og kommentarer til forestående 
planarbeid for Risvik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m/fl.

37 I 22.11.2012 Pål Helmichsen
Synspunkter i forbindelse med forestående 
planarbeid for Risvik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 
Skailand

36 I 26.11.2012
Signe Berland og Karl 
Andreassen

Synspunkt og kommentar til forestående 
planarbeid for Riskvik hyttefelt del av gnr. 123 
bnr. 5 m.fl.

34 U 30.11.2012
HELMICHSEN PÅL; 
Vidar Høyvik - Risvik 
Hytteforening

Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område - tilbakemelding

38 I 16.01.2013
Kjellesvik Prosjeektering 
AS

Forslag til detaljreguleringsplan ( endring ) for 
fritidsboliger på gnr. 123 bnr. 5 - Risvik 
hytteområde

39 I 16.01.2013
Kjellesvik Prosjeektering 
AS

Reguleringsplan Risvik hytteområde - del 2 av 
samlet beskrivelse
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40 I 23.01.2013
Kjellesvik Prosjektering 
AS

Oversender plankart i format A1 og A3 -
Reguleringsplan for fritidsboliger gnr. 123 bnr. 5 -
Risvik

41 I 30.05.2013
Kjellesvik prosjektering 
AS

Forslag til reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 
- Risvik hyttefelt og omliggende område, 
Skailand

Parter i saken:
            
N ANDREASSEN KARL 

ANDREAS
HUSABERGBAKKEN 
117 B

4032 STAVANGER

N ARNTSEN ARNULF 
SCHULTZ

FREDTUNVEGEN 16 
B

4050 SOLA

N ARNTSEN ELSE FREDTUNVEGEN 16 
B

4050 SOLA

N BERGE STEINAR EIAVEIEN 1139 4376 HELLELAND
N BERLAND SIGNE 

MARGRETE
HUSABERGBAKKEN 
117 B

4032 STAVANGER

N EGELAND SYNNØVE 
LIMA

STEINSTEMMYRÅ 28 4313 SANDNES

N EGELAND TERJE STEINSTEMMYRÅ 28 4313 SANDNES
N EGHOLM HENNING KJELDEBERGET 7 4330 ÅLGÅRD
N EGHOLM MONA KJELDEBERGET 7 4330 ÅLGÅRD
N EIDE KIRSTI HELENE ISHALLVEIEN 40 B 4021 STAVANGER
N EIDE MAGNE 

LJOSDAL
ISHALLVEIEN 40 B 4021 STAVANGER

N ENGE TORA CAMILLE JØNNINGSHEIVEIEN 
28 A

4316 SANDNES

N GABRIEL 
EMELTHAVARASU

JEKTEVEGEN 7 4056 TANANGER

N GABRIEL RITA 
JERUPAVATHY

JEKTEVEGEN 7 4056 TANANGER

N GUNDERSEN 
GRETHE

SMIEVEGEN 7 4365 NÆRBØ

N GYSLAND OLE 
JONNY

TANANGERVEGEN 
458

4050 SOLA

N HALVORSRØD 
MERETE

FIOLSTIEN 28 4340 BRYNE

N HALVORSRØD RALF FIOLSTIEN 28 4340 BRYNE
N HEIDE TRUDE DYKJELSLETTA 44 4032 STAVANGER
N HELGØY TERJE 

SIGURD
JØNNINGSHEIVEIEN 
28 A

4316 SANDNES

N HELMICHSEN LINE L KASTANJEVEGEN 20 4050 SOLA
N HELMICHSEN PÅL KASTANJEVEGEN 20 4050 SOLA
N HUSVEG JOHNY SMIEVEGEN 7 4365 NÆRBØ
N HØYVIK TRINE 

SVENDSEN
HOGNES GATE 11 B 4041 HAFRSFJORD

N HØYVIK VIDAR HOGNES GATE 11 B 4041 HAFRSFJORD
N JOHNSEN DAG 

YNGVE
DYKJELSLETTA 44 4032 STAVANGER

N KALVIK HARALD SANDEVEGEN 34 4050 SOLA
N KNARVIK ARILD TOMASBAKKEN 24 4085 HUNDVÅG
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N KNARVIK RANDI 
HAUGLAND

TOMASBAKKEN 24 4085 HUNDVÅG

N KROHN AUDHILD OLAV V S GATE 13 B 4005 STAVANGER
N KAAVIK BJØRG 

KARIN
MADLASTOKKEN 24 4042 HAFRSFJORD

N LEKVE GEIR MÅRVEIEN 15 4323 SANDNES
N LUNDEMOEN ELNA 

VOLL
TUEMYRÅ 4 4362 VIGRESTAD

N LUNDEMOEN KAARE 
ASLE

TUEMYRÅ 4 4362 VIGRESTAD

N LYNGSTAD GEIR HØGALEITET 27 4352 KLEPPE
N LYNGSTAD JANNE 

CHRISTIN
HØGALEITET 27 4352 KLEPPE

N MATHIESEN ARNE 
SVERRE

BIRKEBEINERVEIEN 
1

4370 EGERSUND

N MØRK VALBORG M 
SKAILAND

EIAVEIEN 1147 4376 HELLELAND

N NÆRLAND 
HILLEBORG

SKJERPEVEGEN 152 4365 NÆRBØ

N OBRESTAD ROLF SELJEVEGEN 22 4352 KLEPPE
N PEDERSEN TERJE 

EGIL
LERKEVEIEN 6 B 4314 SANDNES

N PEDERSEN VIVIAN 
MARGARET

LERKEVEIEN 6 B 4314 SANDNES

N RODVELT ODDVAR SPRINGARSTIEN 60 4021 STAVANGER
N SALTE TORBJØRN LALANDSVEGEN 225 4353 KLEPP 

STASJON
N SANDNES GEIR 

KÅRE
KVERNSTIEN 1 4070 RANDABERG

N SANDNES NINA 
EGELI

KVERNSTIEN 1 4070 RANDABERG

N SKAILAND KÅRE 
TORLEIF

EIAVEIEN 1150 4376 HELLELAND

N THIYAKARAJAH 
LAMBOTHARAN

TYRIHANSVEIEN 24 4315 SANDNES

N ØRSLAND ARNE 
MARTON

SKAILANDSVEIEN 20 4376 HELLELAND

N ØSTBØ ODD INGE SKAARLISTIEN 33 4326 SANDNES
N ØSTERHUS KARI SPRINGARSTIEN 60 4021 STAVANGER
N ÅSHEIM MARIANNE TRONESGEILEN 11 K 4317 SANDNES
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FORORD 
Dette forslag til detaljreguleringsplan omfatter endring av gjeldende reguleringsplan for 
fritidsboliger på gnr. 123, bnr. 5, 8, 2 m/flere, Risvik hyttefelt på Skailand i Eigersund 
kommune. Gjeldende reguleringsplan ble egengodkjent av Eigersund kommunestyre 
29.06.2002, og er siden revidert to ganger, 07.10.2002 og 01.04.2004.  
 
Risvik hyttefelt er på det nærmeste ferdig utbygd. Grunnarbeid for den siste tomten pågår i 
disse dager.  
 
Styret for Risvik hytteforening har henvendt seg til Eigersund kommune med forespørsel om 
å endre reguleringsplanen, ved at det tilrettelegges for kjøreveg frem til de innerste 
fritidseiendommene i feltet. Disse har i gjeldene reguleringsplan kun gangadkomst. 
 
Forespørselen ble tatt opp til behandling i Eigersund kommunes miljøutvalg den 20.09.2011, 
sak 156/11. Miljøutvalget anbefalte at det kunne startes opp reguleringsendring med sikte på 
å omgjøre gangadkomst til kjøreveg på visse vilkår. Det er disse vilkår som ligger til grunn for 
utarbeidelsen av det foreliggende forslag til detaljreguleringsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moi, 31.05.2013 
 
 
Kurt Kjellesvik 
Siv.ing. 
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1. FORMÅL MED REGULERINGEN 
   

Hovedpunktet i reguleringsendringen er at større deler av regulert gangvegnett omgjøres til 
kjøreveg. I tillegg legges det inn tre nye fellesparkeringsplasser, mens to regulerte 
fellesparkeringsplasser tas ut av planen. Disse er ikke opparbeidet. Det gjøres også en 
omfordeling av antall plasser mellom de enkelte fellesparkeringsplasser. For å ivareta, og 
legge til rette for funksjonell drift av felles vannforsyningssystem og avløpsrenseanlegg, er 
disse regulert inn med egne formål. Planforslaget beskrives mer utførlig i nedenstående 
punkt. 
 
Formålet med å gjøre om deler av gangvegnettet til kjøreveg er bl.a. for å skaffe adkomst 
frem til avløpsrenseanlegget og til vannforsyningsanlegget med bil. Dette er viktig både i 
forhold til tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene. Videre er det ønskelig å bedre 
fremkommeligheten til den enkelte fritidseiendom, og at alle eiendommene skal få tilnærmet 
samme adkomstforhold. I gjeldene plan har 9 eiendommer kjøreveg tilnærmet frem til 
eiendommen, mens 19 eiendommer har kortere eller lengre gangveg fra kjøreveg/felles 
parkeringsplass. Noen få eiendommer vil kunne få universelt utformet adkomst som følge av 
omgjøring fra gangveg til kjøreveg. 
 
To av de regulerte fellesparkeringsplassene er lite funksjonelt plassert i forhold til 
eiendommene de skal betjene. Disse er ikke opparbeidet og foreslås tatt ut av planen. 
Fellesparkeringsplassene som vises i foreliggende planutkast er organisert slik at de får 
optimal plassering i forhold til fritidseiendommene. Hovedparkeringsplassen ved adkomsten 
inn til hyttefeltet vil også få funksjon som gjesteparkering. Av denne grunn et antall 
parkeringsenheter øket med 3 stk., fra 44 enheter til 47 enheter. 
 
 
 

2. FORHOLD TIL RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR OMRÅDET 
 

I gjeldende kommuneplan, vedtatt 06.06.2011, er planområdet vist som eksisterende 
byggeområde for fritidsbebyggelse. Det foreliggende planforslag er i tråd med 
kommuneplanen, da det ikke legges opp til med utbygging i området. 
 
Planområdet omfattes i sin helhet av gjeldene reguleringsplan datert 29.06.2002, og er en 
endring av denne planen. 
 
I området sør for hyttefeltet er det registrert hekkeområde for sårbare fuglearter. Dette er 
årsaken til at odden sør for hyttefeltet er regulert til friluftsområde, og var også bakgrunn for 
at det ble regulert gangveg frem til fritidsboligene lengst sør. En omgjøring av gangvegen i 
søndre del av feltet til kjøreveg, vurderes ikke til å ha mer forstyrrende effekt på 
hekkeområdet, enn den aktiviteten regulert fritidsbebyggelse og småbåtanlegg genererer. Av 
denne grunn finner en omreguleringen forsvarlig, så lenge friluftsområdet opprettholdes som 
en buffer. Det foreliggende planforslag legger heller ikke opp til mer aktivitet i strandsonen 
enn gjeldende plan.  
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3. PLANPROSESS 
 

Oppstartmøte (pkt. 3.1) 
Oppstartmøte ble avholdt hos Eigersund kommunes planavdeling den 24.04.2012. Med på 
møtet var Dag Kjetil Tonheim fra Eigersund kommune, samt Lars Børge Stene og Sverre 
Mathiesen fra forslagstiller. Referat fra oppstartmøte følger vedlagt (vedlegg 1). 
 
 
Varsling om oppstart regulering (pkt. 3.3) 
Oppstart regulering er varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8, med direkte informasjon til 
berørte grunneiere, og med brev til offentlige myndigheter og aktører. Allmennheten er 
varslet med annonse i Dalane Tidende. 
Det vedlegges kopi av varselskriv til grunneiere og til offentlige myndigheter, kopi av 
annonse i Dalane Tidende, samt kvittering på mottatt varsel fra samtlige grunneiere 
(vedlegg 2 – 5). 
 
Følgende myndigheter/parter er varslet i tråd med naboliste mottatt fra Eigersund kommune: 
 

 Sverre Arne Mathiesen, Birkebeinerv. 1, 4370 Egersund 
 Terje Helgøy, Jønningsheivn. 28a, 4316 Sandnes 
 Bjørg Karin Kvavik, Madlastokken 24, 4042 Hafrsfjord 
 Harald Mikael Rodvelt, Imperartorsv. 5, 4085 Hundvåg 
 Johnny Husveg/Grethe Gundersen, Smieveien 7, 4365 Nærbø 
 Geir Kåre/Nina Egeli Sandnes, Kvernstien 1, 4070 Randaberg 
 Terje/Synnøve Lima Egeland, Steinstemmyrå, 28, 4313 Sandnes 
 Ole Johnny Gysland, Tanangerveien 458, 4050 Sola 
 Gabriel Emelthavarasu/Gabriel Rita Jerupavathy, Jektevegen 7, 4056 Tananger 
 Rune Endresen/Eivor Øines, Rytterfaret 47, 4046 Hafrsfjord 
 Lambotharan Thiyakarajah, Tyrihansveien24, 4315 Sandnes 
 Marianne Asheim,Tronesgeilen 11k, 4317 Sandnes 
 Arild/Randi Knarvik, Tomasbakken 24, 4085 Hundvåg 
 Vidar/Trine Svendsen Høyvik, Hognes gate 11b, 4041 Hafrsfjord 
 Vallborg Merethe Skailand Mørk, Eiaveien 1147/1171, 4376 Helleland 
 Steinar Berge, Eiaveien 1139, 4376 Helleland 
 Kåre Torleif Skailand, Eiaveien 1150, 4376 Helleland 
 Rolf Obrestad, Seljeveien 22, 4352 Kleppe 
 Hilleborg Nærland, Skjerpevegen 152, 4363 Nærbø 
 Geir/Janne Lyngstad, Høgaleitet 27, 4352 Kleppe 
 Kåre Asle/Elna Voll Lundemoen, Tuemyrå 4, 4362 Vigrestad 
 Harald Kalvik, Sandeveien 34, 4050 Sola 
 Ralf/Merete Halvorsrød, Fiolstien 28, 4340 Bryne 
 Bernacki Krzysztof, Brekkevegen 3b, 4360 Varhaug 
 Oddvar/Kari Østerhus Rodvelt, Springarstien 60, 4021 Stavanger 
 Magne/Kirsti Helene Eide Josdal, Ishallveien 40b, 4021 Stavanger 
 Karl Andreas Andreassen/Signe Magrethe Berland, Husabergbakken 117b,  

4032 Stavanger 
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 Arnulf Schultz Arntsen/Else Arntsen, Fredtunveien 16b, 4050 Sola 
 Arne Marton Ørsland, Saurdal, 4380 Hauge i Dalane 
 Geir Lekve, Mårveien 15, 4323 Sandnes 
 Torbjørn Salte, Lalandsvegen 225, 4353 Klepp stasjon 
 Pål/Line Helmichsen, Eikestubben 12, 4050 Sola 
 Henning/mona Egholm, Kjeldberget 7, 4330 Ålgård 
 Hytteforeningsstyret v/ Geir Lekve, Mårveien 15, 4323 Sandnes 
 Eigersund kommune, Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund 
 Rogaland Fylkeskommune, Etat for regionalutv., Postboks 130, 4001 Stavanger 
 Fylkesmannen i Rogaland, Landbruksavdelingen, Postboks 59, 4001 Stavanger 
 Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen, Postboks 59, 4001 Stavanger 
 Statens vegvesen, region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger 
 Mattilsynet, Varbergveien 19, 4370 Egersund 

 
 

Innspill til varslingsrunden m/kommentarer 
Kopi av samtlige innspill til varslingsrunden følger vedlagt planbeskrivelsen. Nedenfor er det 
medtatt et kort utdrag av innspillene, med etterfølgende kommentar. 
 

1. Statens vegvesen, region vest, 04.10.2012 
Ingen merknader da reguleringsarbeidet ikke ser ut til å berøre fv. 32 
 

Kommentar: Tas til etterretning 
 

2. Fylkesmannen i Rogaland, 17.11.2012 
Ingen merknader til mindre justeringer av plan så lenge det tas nødvendig hensyn til 
landskap og strandsone, samt viktige natur- og friluftsverdier 
 

Kommentar: Endringene som foreslås, vurderes ikke til å ha negative innvirkninger på 
ovennevnte forhold 

 
3. Merethe Mørk, 29.05.2012 

Er grunneier og nabo til gnr. 123, bnr. 5 m.fl.. Gjeldende reguleringsplan berører et lite 
område av hennes eiendom, hvor det er regulert inn 2 tomter, tomt. nr. 29 og 30.  
Hun godtar ikke at hennes eiendom tas med i planområdet som skal endres, og ber om at 
plangrensen legges i eiendomsgrensen mot hennes eiendom. 
 

Kommentar: Merknaden et tatt til følge i planutkastet. Dette innebærer at den del av 
gjeldende reguleringsplan som berører hennes eiendom ikke blir endret. 

 
4. Terje og Synnøve Egeland, 21.11.2012 

Er hytteeier i feltet. Uttalelsen inneholder en lengre beskrivelse av bakgrunnen for 
reguleringsarbeidet og den forutgående interne prosessen i hytteforeningen. Dette er interne 
forhold som ikke vedkommer arealplanen.  
Hovedmomentet i uttalelsen er at det ikke er behov for endring av reguleringsplanen. Det 
ønskes ikke at regulerte gangveger omreguleres til kjøreveg, pga. støvplager og annen 
forstyrrelse fra trafikken. Det uttales også at søppelhåndteringen er ivaretatt ved at det er 
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avsatt plass på øvre parkeringsplass. Foreslår å utvide nedre parkeringsplass i stedet for å 
etablere nye. Det nevnes spesielt nye parkeringsplasser i enden av foreslåtte nye 
kjøreveger, i nord og sør. Krever befaring av Eigersund kommune før saken behandles. 
 

Kommentar: Det vises til ovenstående punkt som beskriver formålet med 
reguleringsarbeidet, - i korthet nevnes adkomst til vann- og avløpsanlegg, likhet for 
hytteeierne i feltet og bedring av fremkommelighet/universell utforming. Etter en 
helhetsvurdering av momentene i uttalelsen, sett i forhold til formålet med 
reguleringsarbeidet, finner en ikke å kunne ta uttalelsen til følge i planutkastet. 
Hytteeieren synes også å være i sterkt mindretall i feltet. 

 
5. Pål Helmichsen, 22.11.2012 

Er hytteeier i feltet. Ønsker ikke endring av reguleringsplanen. Hovedargument er bl.a.: 
Det er ikke behov for kjøreveg frem til vannrenseanlegget, - lett vedlikeholdsutstyr. 
Det er ikke behov for kjøreveg til kloakkrenseanlegget, - kan benytte sugebil med 200 m lang 
sugeslange. Slangen kan legges utenom tomtene. 
Det er ikke behov for flere parkeringsplasser, - ca. 50 plasser i dag, mer enn krav. 
Ikke behov for adkomst med ambulanse eller for rullestolbrukere, - kan benytte båre/trille 
rullestol på gangveger. 
Lite fremtidsrettet å legge opp til bilveg frem til alle hytter. 
 

Kommentar: Uttalelsen går på mange av de samme forhold som pkt. 4. Med henvisning 
til formålet med planutkastet, samt at et flertall av hytteeierne ønsker denne endringen, 
finner en etter en totalvurdering å ikke kunne ta uttalelsen til følge. Et demokratisk valgt 
hytteforeningsstyre må ansees å representere flertallet i feltet. 

 
6. Signe Berland og Karl Andreassen, 26.11.2012 

Er hytteeier i feltet. Mener at endring av reguleringsplanen er helt unødvendig. 
Hovedargument er bl.a. at det er nok parkeringsplasser slik det er i dag, og at det ikke er 
behov for kjøreveg frem til vannforsyningsanlegget og kloakkrenseanlegget. Også 
søppelhåndteringen er ivaretatt på øvre parkeringsplass 
 

Kommentar: Med henvisning til kommentarer til pkt. 4 og 5 finner en etter en 
helhetsvurdering ikke å kunne ta uttalelsen til følge. 

 
 
Administrativ gjennomgang av reguleringsplanen (pkt. 3.4) 
Første utkast til reguleringsplan ble oversendt Eigersund kommune for behandling den 
12.12.2012. Den 28.02.2013 ble det avholdt et møte mellom Eigersund kommune og 
Kjellesvik Prosjektering AS, der oversendt planforslag ble gjennomgått og kommentert. 
Stikkordsmessig referat fra møtet følger vedlagt som vedlegg 15. Møtereferatet ble 
oversendt hyttestyrets reguleringsgruppe for kommentar før korrigering av plan. 
 
Reguleringsgruppens uttalelse følger vedlagt som vedlegg 16. Uttalelsen retter seg mot at 
Eigersund kommune ikke vil tillate at det oppføres boder i tilknytning til hyttene i feltet. 
Reguleringsgruppen ønsker primært ikke å fjerne bestemmelsen om at boder kan tillates på 
den enkelte eiendom, men ser seg nødt til å gjøre dette for å få planen behandlet. 
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Det argumenteres med at de, etter planutvalgets behandling av sak M-156-11, ble anbefalt å 
ta med alle sine behov i planen. Det hevdes også at ønske om boder ble tatt opp av 
hytteforeningens representanter i oppstartsmøte med kommunen, men at punktet ikke ble 
medtatt i referatet. Avslutningsvis argumenteres det med at det er upraktisk med boder 
plassert ved parkeringsplassene, da bodene stort sett benyttes til oppbevaring av 
hagemøbler, redskaper, ol. 
 

Kommentar: I forståelse med hytteforeningens reguleringsgruppe, er punktet som 
omhandler bod på egen eiendom tatt ut av reguleringsbestemmelsene. Dette er gjort 
for at reguleringsprosessen ikke skal stoppe opp. 

 
 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
Beliggenhet (pkt. 4.1) 
Planområdet ligger på gården Skailand i Eigersund kommune og har en størrelse på 444 da. 
Området starter i sør på en odde ut i Eiavannet, og strekker seg innover i terrenget, parallelt 
med fylkesvei 32, hvor det avgrenses av eiendomsgrensene til gnr. 123, bnr. 5, 8,2 m.fl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagens arealbruk (pkt. 4.2, 4.7, 4.8, 4.9) 
Området benyttes hovedsakelig til beite og friluftsliv, med litt generell landbruksdrift i nordre 
del. For rekreasjon og friluftsliv er området unikt, spesielt i forhold til Eiavannets kvaliteter.  
 
Sentralt i planområdet er det etablert et felt for fritidsbebyggelse. Feltet er på det nærmeste 
ferdig utbygd, og består av mindre frittliggende hytter, godt tilpasset landskapet omkring. I 
disse dager pågår arbeid på den siste tomten, eiendommen 123/50.  
Det er opparbeidet kjøreveger fra fylkesveg 32 og frem til felles parkeringsplasser internt i 
feltet. Regulerte gangveger, fra felles parkeringsplasser og frem til den enkelte 
fritidseiendom, ble under opparbeidelsen av feltet benyttet til transport frem til den enkelte 
fritidseiendom. Mye av dette gangvegnettet er ikke innsnevret og revegetert iht. gjeldende 
reguleringsplan, og fremdeles kjørbart med bil. 
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Stedets karakter/Landskap (pkt. 4.3, 4.4) 
Planområdet består hovedsakelig av et kupert landskap, lett vegetert med ulik 
løvtrevegetasjon og buskas, og med mindre myrpartier innimellom. Med unntak av en 
boligeiendom helt nord i planområdet, fremstår planområdet som ubebygd i nordre og 
søndre del.  
 
Kulturminner (pkt. 4.5) 
Det er ikke registret noen automatisk fredede fornminner eller Sefrakregistrerte kulturminner 
innen området. 
 
Naturverdier (pkt. 4.6) 
I den sørlige delen av planområdet er det registrert en hekkelokalitet for sårbar fugleart. 
Denne er hensyntatt i gjeldende reguleringsplan. 
 
Planområdet ligger i «Vakre landskap», og er et område som har høy landskapsverdi av 
fylkesinteresse.  
Barn og unges interesser (pkt. 4.10) 
Barn og unges interesser i tilknytning til det etablerte feltet er svært godt ivaretatt, da det er 
store områder for fri aktivitet, både til vanns og til lands. 
 
Universell utforming (pkt. 4.12) 
Enkelte fritidseiendommer i det etablerte feltet har mulighet for universell utforming, men for 
de fleste er dette utelukket ut fra topografi og bratt adkomst.  
 
Teknisk infrastruktur (pkt. 4.13) 
Fritidseiendommene i feltet er tilknyttet felles vannforsynings- og avløpssystem. Dette 
fellesystemet driftes og vedlikeholdes av feltets velforrening. Strøm er ført fram til samtlige 
fritidseiendommer i kabelgrøft. 
 
Grunnforhold (pkt. 4.14) 
Grunnen innen planområdet består hovedsakelig av fjell med et skrint vegetasjonsdekke 
over. Innimellom er det mindre myrpartier. Området er stabilt og en anser heller ikke å være 
rasfarlige partier innen området. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse ( pkt. 4.17) 
Planområdet er allerede utbygget, og det legges i foreliggende planforslag ikke opp til 
ytterligere tiltak som vil få de store konsekvensene på risikoforhold og sårbarhet innen 
området. Risiko- og sårbarhetsanalysen er derfor forenklet til en gjennomgang iht. 
kommunens sjekkliste som følger vedlagt i vedlegg 12. Det vil nedenfor bli gjennomgått de 
forhold som er funnet naturlig å knytte merknad til i sjekklisten. 
 

Viltforvaltning og fiskeforvaltning 
Vil områder med særlig verdi for viltet bli direkte eller indirekte berørt? 

 
Kommentar: En er kjent med at det er lokalisert et hekkområde for sårbar fugleart 
innenfor planområdet i sør, men dette området er både i gjeldende plan og i nytt 
planutkast regulert til friluftsområde. Dette har tidligere vært vurdert til å være 
tilstrekkelig vern. En endring i forhold til gjeldende plan, men ikke i forhold til bruken 
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av området, er at det tillates kjøreveg frem til den innerste fritidseiendommen i sør. 
Selv om biltrafikken dermed tillates lenger sør enn det gjeldene plan gir rom for, anser 
en ikke dette som noe ytterligere forstyrrende element på fuglelivet enn 
friluftsbebyggelsen i seg selv og småbåtanlegget like ved. 

 
Luftforurensing og støy 
Vil tiltaket føre til midlertidig eller konstant økning i lurtforurensning og støy? 

 
Kommentar: Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del 
av vegnettet, vil både luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten 
gjennomgangstrafikk vil en i utgangspunktet anse denne problematikken som 
minimal. Den lille trafikkøkningen som måtte komme ansees derfor som ubetydelig, 
sett ut fra et objektivt synspunkt. 

 
Samfunnssikkerhet 
Brannberedskap.  

 
Kommentar: Vannforsyningssystemet i feltet er ikke dimensjonert for brannvann. Ved 
en brann vil slokkevann måtte medbringes på bil, eller tas fra Eiavanet. På dette 
området er det ingen endring i forhold til dagens situasjon. Det er bare en 
adkomstveg for brannbil inn i feltet. Dette kan i visse situasjoner utgjøre en 
begrensning på brannvesenets mulighet for fremkommelighet, men er ikke en uvanlig 
problemstilling i slike hyttefelt. En anser dessuten ikke bebyggelsen som spesielt 
brannfarlig. En positivt virkning av planforslaget er at fremkommeligheten for 
utrykningskjøretøyer som brannbil og ambulanse vil bli bedret ved utvidet 
kjørevegnett. 

 
 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

Planlagt arealbruk (pkt. 5.1) 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, vedtatt 29.06.2002, siden revidert 
to ganger, 07.10.2002 og 01.04.2004. I forbindelse med den foreliggende endring er hele 
planen konvertert til den nye plan- og bygningsloven av 2008 
Som nevnt ovenfor, er området nærmest ferdig utbygd og planforslaget legger ikke opp til 
noen videre utbygging innen området. Arealbruken blir i hovedsak den samme som før. 
Enkelte gangveger blir endret til kjøreveger, det legges inn områder for 
vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg, og det er foretatt en omrokkering og tilpasning av 
parkeringsplasser. 
 
Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i miljøutvalgets vedtak i sak 156/11 og innspill 
fra velforeningen i Risvik hyttefelt.  
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Reguleringsformål (pkt. 5.2) 
Det er i planforslaget lagt inn følgende 
reguleringsformål: 
 

1. Bebyggelse og anlegg 
 Boligbebyggelse 
 Fritidsbebyggelse 
 Vannforsyningsanlegg 
 Avløpsanlegg 
 Renovasjonsanlegg 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
 Småbåtanlegg på land 

 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 
 Parkering 
 Gangveg 

 
5. Landbruks-, natur og friluftsområder, samt 

reindrift 
 Landbruksformål 
 Friluftsformål 

 
7. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Reguleringsbestemmelser for formålene er vedlagt 
planbeskrivelsen som vedlegg nr. 13. 
 
 
 
Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål (pkt. 
5.3) 
Hovedpunktet i endringsforslaget er at deler av regulert gangvegnett foreslås endret til 
kjøreveg. Plankartet viser nå kjøreveg helt frem til den innerste fritidseiendommen i feltet, 
både i nordre og søndre del. Utvidelsen i søndre del av feltet begrunnes med behov for 
kjørbar adkomst til felles vannbehandlingsanlegg, for mer funksjonell drift av dette. I nordre 
del er det også foreslått kjøreveg ut fra et likhetsprinsipp for hele feltet. Det er etablert 
snuhammer i enden av begge vegutvidelser. I tråd med miljøutvalgets vedtak er vegbredden 
generelt regulert til 4,0 m. 3,0 m kjøreveg og 0,5 m skulder på hver side. Skulder skal tilsåes. 
 
Gjenværende gangveger frem til den enkelte eiendom er regulert til med bredde 1,5 m. 
 
Det er foretatt en omfordeling av parkeringsplassene internt i feltet. To felles 
parkeringsplasser er tatt ut av planforslaget og erstattet med tre nye. Planutkastet viser 
parkering for til sammen 47 biler, mot 44 i gjeldende plan.  
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I tilknytning til feltets hovedparkeringsplass er det regulert inn et areal for 
hytterenovasjonscontainer. Container er i dag plassert på samme sted, men på regulert 
parkeringsplass. 
 
Det er også lagt inn egne områder for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg i plankartet. 
Eksisterende anlegg er målt inn og tilstøtende område regulert til formålet. 
 
Byggeområdene for fritidsboliger er justert i størrelse og form slik at de i hovedsak samsvarer 
med eiendommenes grenser  
 
Generelt sett fremstår reguleringsforslaget nå som mer i tråd med den virkelige arealbruken i 
feltet. 
 
Beskrivelse av endringer i reguleringsformål (pkt. 5.4) 
Nedenfor følger omtale av alle endringer som er gjort i forhold til gjeldende plan, med 
henvisning til utsnitt av plankartet. 
 
 

1. Endring av gangveg til kjøreveg 
Fra hovedparkeringsplassen f_PI2 og vestover er eksisterende gangveg endret til 
kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1) 
 
2. Ny parkeringsplass f_PI1 
Det er regulert ny parkeringsplass for 5 biler i vestre ende av ny ovennevnte nye kjøreveg 
(§5.2) 
 
 
3. Gangveg til eiendommer 
Det er regulert gangveg fra kjøreveg og frem til alle eiendommene på feltet (se alle 
kartutsnitt) (§5.3) 
 
4. Område for renovasjonsanlegg, f_RA 
Det er regulert et område for renovasjonscontainer i starten på hovedparkeringsplassen 
(§4.5) 
 
5. Hovedparkeringsplass f_PI2 
Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt behov (§5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt 1 
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6. Byggeområder/tomter er justert i henhold til eiendomsgrenser 
Fritidseiendommene er ikke fradelt iht. gjeldende reguleringsplan. Dette er nå rettet opp 
ved at regulerte tomtegrenser og byggeområdenes avgrensning er tilpasset virkelige 
grenser. Unntak er gjort for eiendommer som grenser mot felles kjøreveg. Her er det lagt 
inn et skille mellom byggeområdet og kjørevegen med 1 meters bredde. Dette området er 
regulert til friluftsformål. Hensikten er at ingen byggeområder skal grense direkte til 
kjøreveg. Det er regulert 1,5 m bred gangveg for adkomst over nevnte friluftsområder. 

 
 
 

7. Ny parkeringsplass f_PI3 
         Det er regulert ny parkeringsplass for 6 biler sør for 

avkjørsel til båthavnen, se utsnitt 2  (§5.2) 
 

 
8. Parkeringsplass f_PI4 

Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt behov 
(§5.2) 

 
 

9. Område for avløpsanlegg, f_AA 
Det er regulert område for avløpsanlegg ved 
eksisterende renseanlegg, både anlegg og 
spredeareal, (§4.4) 

 
Utsnitt 2 
 

10. Adkomst til avløpsanlegg 
Det er regulert 3 m bred adkomst fra kjøreveg til eiendommen 123/59. Denne skal 
benyttes av slamsugebil for betjening av avløpsanlegget.(§4.2, 2. ledd) 
 
11. Endring av gangveg til kjøreveg 
Fra parkeringsplass f_PI4 og sørover til vannforsyningsanlegget, f_VF, er eksisterende 
gangveg endret til kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1) 

 
 

12. Ny parkeringsplas f_PI5 
Det er regulert ny parkeringsplass for 
8 biler lengst sør i feltet. (§5.2) 

 
13. Område for 

vannforsyningsanlegg, f_VF 
Det er regulet område for 
vannforsyningsanlegg ved 
eksisterende 
vannbehandlingsanlegg. (§4.3) 

Utsnitt 3 
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14. Tillatt korttidsparkering på område for småbåtanlegg på land, f_ABB 
Det er gjort endring i reguleringsbestemmelsen for området, ved at det er åpnet opp for 
korttidsparkering i tilknytning til båtanlegget innen området. (§4.7).  
 
15. Fjernet parkeringsplasser som ligger i gjeldende plan 
To parkeringsplasser som ligger inne i gjeldende plan er fjernet. Den ene lå i starten på 
adkomstvegen ned til båthavna, den andre var plassert like ved båthavna. Etter å ha 
foretatt en omrokkering av parkeringsplassene i feltet, har en ikke funnet behov for disse 
permanente parkeringsplassene lenger. For å serve behovet for korttidsparkering ved 
bruk av båthavna, er det åpnet opp for korttidsparkering på området for småbåtanlegg på 
land.  

 
 

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
Landskap og estetikk (pkt. 6.3 og 6.5) 
Når foreliggende planutkast følges opp med revegetering av sår i landskapet, tilsåing av 
vegers sideareal, ol., vil dette føre til en hevet estetisk og landskapsmessig kvalitet i feltet. I 
dag fremstår deler av feltet som noe uferdig.  
 
Naturmangfold (pkt. 6.7) 
I forhold til hekkelokaliteten i søndre del av planområdet ansees endringen ikke å ha noen 
negativ virkning. Det er ikke foreslått kjøreveger eller andre fysiske tiltak lenger sør enn det i 
dag er bebyggelse, og det er ikke foreslått noen endringer i strandsonen. 
 
Rekreasjonsbruk og uteområder (pkt. 6.8 og 6.9) 
Planforslaget ansees ikke å ha noen virkninger på områdets egnethet for rekreasjonsbruk, all 
den tid det ikke legges opp til økt utbygging eller aktivitet i feltet 
 
Trafikkforhold (pkt. 6.10) 
En negativ konsekvens kan være at det blir økt trafikk forbi enkelte eiendommer, med de 
plager dette vil kunne medføre. Planforslaget legger ikke opp til at det skal kunne parkeres 
på den enkelte eiendom, så slik sett bør denne trafikken i hovedsak kunne begrenses til 
ankomst og avreise. Et annet poeng er at det frem til i dag er kjørbar adkomst frem til de 
innerste eiendommene, selv om dette ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
Barn og unges interesser (pkt. 6.11) 
Det er ikke foreslått tiltak som påvirker barn og unges forhold i området. Disse er som 
tidligere nevnt svært gode. 
 
 
Universell tilgjengelighet (pkt. 6.13) 
En positiv virkning av planforslaget er at det blir en større likhetsbehandling av 
fritidseiendommene i feltet, i og med at alle får mulighet til å transportere og lesse av varer i 
rimelig nærhet av sin eiendom. I tillegg vil tilgjengeligheten til flere eiendommer bli bedret, og 
enkelte eiendommer vil kunne får universell utformet adkomst.  
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (pkt. 6.15) 
  

Samfunnsikkerhet 
En positivt virkning av planforslaget er at fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer 
som brannbil og ambulanse vil bli bedret ved utvidet kjørevegnett. 

 
  
 Luftforurensning og støy 

Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del av vegnettet, 
vil både luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten 
gjennomgangstrafikk vil en i utgangspunktet anse denne problematikken som 
minimal. 

 
 
Teknisk infrastruktur (pkt. 6.17) 
En annen positiv virkning er at det blir lagt til rette for en mer funksjonell drift av det felles 
vannforsyningsanlegget og renseanlegget i feltet. Kjørbar tilkomst for slamsugebil og andre 
driftskjøretøyer er vanlig etter dagens standard. 
 
 
 
Interessemotsetninger (pkt. 6.20) 
Som det fremgår av merknadene fra enkelte hytteeiere i feltet, er det interessemotsetninger 
og ulike meninger om det foreliggende reguleringsforslag. Dette er naturlig da den enkelte 
hytteeier har hatt ulikt motiv for å etablere seg i feltet. Imidlertid er det slik i et demokratisk 
system at mindretallet må bøye seg for flertallets syn. Ut fra innspill til oppstartsvarselet 
synes det helt klart at det er et lite mindretall som har innvendinger til reguleringsarbeidet 
styret i velforeningen har satt i gang. Under avstemning på årsmøtet i velforeningen ble det 
92 % flertall for å sette i gang omreguleringsarbeid. 
 
Avveining av virkninger (pkt. 6.21) 
Siden planutkastet omfatter et nærmest ferdig utbygget område, vil det ikke medføre så store 
virkninger på noen områder. Som nevnt ovenfor vil det være knyttet visse negative virkninger 
i tilknytning til øket biltrafikk. Dette gjelder i første rekke i form av støy og luftforurensing.  
Disse negative virkningene vil, etter vårt syn mer enn oppveies av positive virkninger som økt 
tilgjengelighet, universell utforming, samt økt samfunnssikkerhet i form at bedre 
tilgjengelighet med utrykningskjøretøyer. Også bedret funksjonalitet for betjening av teknisk 
infrastruktur som vannbehandling- og avløpsanlegg teller positivt i planforslaget. 
 
 
 
 
Moi, 31.05.2013 
 
 
Kurt Kjellesvik 
Siv.ing 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 05.08.2013
Arkiv: :PL-, GBR-46/185, 
FA-L12
Arkivsaksnr.:
12/1418
Journalpostløpenr.:
13/21318

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

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
164/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren - 1. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:

En har mottatt forslag til reguleringsendring for reguleringsplan for Storåkeren, gnr. 46 bnr. 
185 mfl.  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eiendom 46/185, 
46/962, 46/869 og 46/989 med konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende bolig på 
eiendom 46/185 rives. Eiendom 962, 869 og 989 er ubebygde tomter. Sammen med de 
ubebygde eiendommene 46/989, 46/869 og 46/962 planlegges 9 små eneboliger og 1 
tomannsbolig. Planområdet ligger på Hafsøy med adkomst fra Vågsgaten, Kjerjanesveien og 
Hafsøyveien, og er i dag bebygd med eneboliger med tilhørende uthus/garasjer. Området er 
sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og jernbane. Området 
anses som godt egnet for fortetting. Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.

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

Rådmannens forslag til vedtak 05.08.2013:
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. ved Storåkeren på Havsø sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. - Storåkeren

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
Storåkeren, gnr. 46 bnr. 185 mfl. hvor en ønsker å fortette med boliger. 

Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Det er et tidligere regulert område. Det grenser inn til regulert område som omfatter bl.a. 
avkjørsel til fylkesveg.

Gjeldende reguleringsplan er Parsell ved Hafsøyveien/Kjerjanesveien fra 1981. Planen 
regulerer området med 7 eksisterende eneboliger og 6 nye eneboliger.

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader
1. Rogaland Fylkeskommune, � Merknad O
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kultur
2. Rogaland Fylkeskommune, 

regionalplan
� Merknad E

3. Statens Vegvesen � Merknad E
4. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O

Private merknader
5. Sekse & Co Advokatfirma AS � Merknad O

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Fylkesmannen i 

Rogaland, kultur
� Kulturseksjonen vurderer 

gravhaugen med svært lav 
opplevelsesverdi. Haugen 
ser ut til å være skadet, og 
kulturseksjonen er av den 
oppfatning at det er fare 
for ytterligere skader i 
fremtiden slik som den 
ligger i dag. 
Kulturseksjonen anbefaler 
derform at det søkes om 
dispensasjon fra 
Kulturminneloven for å få 
frigitt gravhaugen. 
Forutsetningen er at 
gravhaugen blir 
arkeologisk undersøkt før 
utbygging. En slik 
utgraving vil måtte 
bekostes av tiltakshaver.

� I sør grenser planområdet 
til eldre bygningsmiljø med 
konsentrasjon av 8 stk 
SEFRAK registrerte 
bygninger i verneklasse B 
og C fra ca 1850. Ber om 
at det må tas hensyn til 
det verneverdige 
bygningsmiljøet i det 
videre planarbeidet. 

O

O

Gravhaugen ligger på 
eiendommene 46/600, 46/602 og 
46/1014. Disse eiendommene 
reguleres slik de er i planforslaget, 
og det er ingen planer om
ytterligere utbygging her i 
nærmeste fremtid. Søknad om å få 
frigitt gravhaugen vurderes derfor 
som ikke hensiktsmessig i denne 
planen. Planforslaget regulerer 
gravhaugen til hensynssone 
bevaring kulturminne med 
tilhørende bestemmelse. 

Det legges ikke opp til økt 
utbygging av tomter som grenser 
til dette bygningsmiljøet. 

2. Fylkesmannen i 
Rogaland, 
regionalplan

� Hensynet til barn, unge 
og voksne, jfr. RPR for 
barn og unge i 
planlegging, kravet til 
folkehelse i PBL. 
Tilrettelegge for gode 
uteoppholesareal og 
grønne strukturer som 
legger til rette for 
gang/ferdsel i 
boligområdet, og til/fra 

E Planforslaget viser felles lekeplass 
for nye boliger i BF1, BF2, BF3 og 
BF4. På andre siden av 
Kjerjanesveien er det en 
eksisterende offentlig lekeplass. 
Hver bolig har privat uteareal på 
egne terrasser og hage. Tomtene 
har gode solforhold på 
ettermiddag. Lekeplassen har 
gode solforhold fra kl. 9 til 18.
Planlagt bebyggelse harmonerer 
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boligområdetEstetikk, 
ivareta strøkets karakter. 
Nærhet til jernbane og 
sentrum - tilrettelegge for 
gang- og sykkel.
Gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsvurdering. 

med eksisterende boliger i volum, 
høyde, materialbruk og 
utnyttelsesgrad. 
Bestemmelsene stiller krav til at 
det til hver bolig skal etableres 
areal for sykkelparkering. Langs 
Kjerjanesveien er etablert fortau. 
ROS-analyse er utført og 
beskrevet i planbeskrivelsen. 

3. Statens Vegvesen � Det forutsettes at 
tilknytning til overordnet 
vegnett (fv. 44) skjer via 
Kjerjanesveien. 

E Ny boligadkomst til boliger i BF2, 
BF3 og BF4 er fra Kjerjanesveien. 
Avkjørselen har god frisikt i begge 
retninger. Nye boliger i BF1 får 
adkomst fra Vågsgaten, mens 
boliger i BF6 får adkomst fra 
Hafsøyveien. Eksisterende boliger 
opprettholder dages kjøremønster. 
Det gjøres ingen endringer i 
forhold til overordnet vegnett (fv. 
44). Planen forutsetter at nye 
boliger bruker Kjerjanesveien for å 
komme til fylkesveien. 

4. Felles brukerutvalg � Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

Private merknader
5. Sekse & Co 

Advokatfirma AS
� Undertegnede

representerer 
Hafsøgården AS og Tollak 
Bøgh Hafsø, som er 
grunneier av eiendommer i 
det såklate Klyngetunet i 
Hafsøy og dermed 
nærmeste naboer til 
området. Stiller spørsmål 
ved om omsøkte areal på 
73 kvm tilligger eiendom 
46/869. Hevder dette i 
uminnelige tider har vært 
benyttet som felles 
kjerreveg for oppsitterne 
på Hafsøy. Det forventes 
at arealet holdes åpent for 
ferdsel og ikke på noen 
måte gjøres utilgjengelig 
for oppsitterne. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på Hafsøy i gangavstand til Egersund sentrum og omfatter eiendommene 
gnr. 46, bnr. 185, 869, 989, 962, 600, 1014, 611, 602, 606, 707, 155, 828 og 830. 
Planområdet er på totalt 9,57 daa. Og ligger sentralt med gangavstand til sentrum.
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Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse bestående av eneboliger.
Boligbebyggelsen er i hovedsak store eneboliger på romslige tomter. Eksisterende boliger 
har ulik volum, hvor grunnflatene varierer i størrelsesorden 80-120 kvm.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,5 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er 8 eksisterende boliger i planområdet. 

5.2 Ny boligbebyggelse
Sammen med de ubebygde eiendommene 46/989, 46/869 og 46/962 planlegges 9 små 
eneboliger og 1 tomannsbolig (områdene BF1, BF2, BF3 og BF4).

5.3 Avkjørsel og frisikt
Nye boliger i BF1 får egne adkomster fra Vågsgaten. Nye boliger i BF2, BF3 og BF4 har 
boligadkomst via ny veg V1 som har avkjørsel fra Kjerjanesveien. Kjerjanesveien er 
oversiktlig på aktuelle strekning, og ny avkjørsel får gode siktforhold i begge retninger. 
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Ny bolig i BF6 har separat adkomst fra Hafsøyveien. Eksisterende enebolig har avkjørsel i 
andre enden av tomta i forhold til ny bolig, det er derfor unaturlig at tomtene får felles 
avkjørsel. Eksisterende boliger i BF5 opprettholder dagens kjøremønster. 

Boliggate V1 har frisiktsoner 4 x 45 meter. Frisikt i krysset Vågsgaten/ Kjerjanesveien og 
krysset Kjerjanesveien/Hafsøyveien har frisikt 6 x 50 meter. 

5.4 Parkering og veier i planområdet
Parkering for nye boliger er løst ved ordinær parkering i egen garasje i tilknytning til boligen, 
samt en gjesteparkering foran garasjen. Dette gir en parkeringsdekning på 2,0 pr. boenhet.

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

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

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

7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Parkering for nye boliger er løst ved ordinær parkering i egen garasje i tilknytning til boligen, 
samt en gjesteparkering foran garasjen. Kommuneplanens bestemmelser angir 2 
parkeringsplasser pr. boenhet. Dette plankravet innfris. 

Planforslaget angir en økning i området på 12 nye boenheter. Det er lagt til grunn 4 
trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye 
boligbebyggelsen i området på 48 pr. døgn. Utbyggingen representerer en liten økning i 
trafikken på eksisterende vegnett i området.

Adkomsten, byggegrense mot veg og frisikt er regulert og vist i planen. Adkomstveien er 
felles og kommunen skal ikke overta drift og vedlikehold av den jfr. bredde og utforming av 
snuhank.

7.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i området ifølge 
tiltakshaver. På Jernbaneveien er det imidlertid registrert mindre ulykker, både bil mot bil og 
bil mot fotgjenger siste tiden. Kjerjanesveien har langsgående fortau fra rundkjøring med 
Jernbaneveien og til krysset med Hafsøyveien. Det er ingen merkede krysningspunkter for 
fotgjengere i nærheten av planområdet. Hafsøyveien har ikke etablert fortau, men har bredt 
gateløp. Veien har ensidig gateparkering, noe som reduserer oversiktligheten i gateløpet. 
Vågsgaten har ikke etablert fortau, samt smalt gateløp. Denne er stengt for gjennomkjøring.

7.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Nye boliger i BF1-BF4 koples til eksisterende vann og avløpsnett i Vågsgaten og 
Kjerjanesveien. Ny tomannsbolig i BF6 kobles til eksisterende VA-nett i Hafsøyveien. 

7.5 Fremføring av strøm, energibehov m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel.

Tiltakshaver opplyser at det ikke er grunnlag for kollektive energiløsninger for nye boliger i 
planområdet. Likeledes er det ikke kjennskap til at det er offentlig tilbud om fjernvarme eller 
tilsvarende i området. 

Gjeldende forskrifter/lover (TEK 10) stiller minimumskrav til tetthet/isolering.  

7.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul
Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. 

8. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn Delvis, nye 
boliger vil 
kunne ivaretas.
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Langs Kjerjanesveien er det etablert fortau, som grunnet topografien i området ikke 
tilfredsstiller krav til 1:20 i stigningsforhold med tanke på tilgjengelighet for alle. Tomtene i 
planområdet er slik de fremstår i dag, ikke universelt utformet. 

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av nye bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. Ut over 
dette skal nye bygg forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. universell utforming. 

Grunnet topografien i området, er det vanskelig å tilfredsstille stigningskrav på 1:20 på alle 
uteområder. Utearealer i tilknytning til den enkelte bolig vil planeres ut, og dermed 
tilfredsstille krav til universell utforming.

Utnyttelsesgraden på tomtene er stor nok til at det kan oppføres boliger med alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet. Boligene bygges i henhold til TEK10 slik at universell 
utforming ivaretas i boligene.

9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal x 1 1 Grønn
Barn og unges interesser er i varetatt i planen på en tilfredsstillende måte, både med tanke 
på tilgang til utearealer og trafikksikkerhet utifra det som fremkommer i innlevert materiale. 

Felles lekeområde ligger midt i området og har veldig gode solforhold fra kl 9 til 18. 
Lekeplassen forutsettes opparbeidet som sandlekeplass for de minste barna. Arealet 
tilfredsstiller krav i kommuneplanen. På motsatt side av Kjerjanesveien ligger en større 
offentlig lekeplass, opparbeidet med ulike lekeapparater og sandkasse, samt ballbane. 
Lekeplassen er inngjerdet.   

Uteoppholdsarealer til nye boliger er på terreng og terrasser/veranda. Hver boenhet har ulik 
størrelse på det private utearealet grunnet ulik tomtestørrelse, men utearealene er fra 100 til 
235 kvm. I tillegg disponerer nye boliger i BF1, BF2, BF3, BF4 felles lekeplass f_L som utgjør 
et areal på 121 kvm. Både privat og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på 
ettermiddag/kveld både høst- og vårjevndøgn og midtsommer. 

Kommuneplanens bestemmelser angir min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette 
plankravet innfris til dels. Inneklemte tomter har areal rett i underkant av dette kravet. 
Utbyggingen i området er en fortetting i eksisterende boligområde. Kvaliteten på utearealene 
er gode.  

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

Planlagte tiltak vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i 
dag. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med tanke på støy. 

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn
Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.

10.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.

10.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Grunnforhold
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

11. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
12.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Sørvest i planområdet er registrert gravhaug, id 4774. Gravhaugen er sikret i planen med 
hensynssone bevaring kulturminne, samt i bestemmelsene til planen. 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

12.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området. 

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpassning til omgivelser
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.7 Terreng og terengtilpassning
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.11 Forhold til naboer
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Forhold til naboer X 1 1 Grønn

Det er så langt i planprosessen ikke fremkommet momenter som indikerer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende.  Alle reguleringsendringer vil ha en konsekvens for det nærmiljøet som blir berørt, 
men samtidig vurderer en at dette er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i det foreliggende 
planforslaget.  Det er så langt en kan se gjort fornuftige og saklige avveininger og 
vurderinger for de valg som er lagt til grunn i planforslaget. Ved fortettingsprosjekt er det 
særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboer. Dette har også noe med forutsigbarhet 
og fremtidig forebygging av konflikter og sikre gode bomiljø. I dette tilfellet er det ikke 
kommet nabomerknader til det omsøkte prosjektet.

For rådmannen er det viktig at nye tiltak ikke skal bidra til å forringe noe som oppleves som
bra av de som allerede bor der, samtidig må en akseptere endringer når en bor i en by.
Fortetting stiller derfor store krav til kvalitet for å kunne bli vellykket. Tiltakshaver skriver 
følgende: ” Det er lagt vekt på å gi ny bygningsmasse en utforming og plassering som i størst 
mulig grad ivaretar utsiktsforholdene for eksisterende bebyggelse i området.”

12.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Området har i utgangspunktet gode solforhold og det er utarbeidet soldiagram for 
vår/høstjevndøgn samt midtsommer for henholdsvis klokkeslettene  09.00, 12.00, 15.00 og 
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18.00. Dette gir et godt grunnlag for å se på hvordan solforholdene vil være etter utbygging 
både for eksisterende og ny bebyggelse.

12.13 Sosial infrastruktur
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sosial infrastruktur x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole har ledig kapasitet. Økning med 12 boenheter 
i området vil ikke ha konsekvenser for skolekapasiteten.

Området er sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og jernbane.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn
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Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

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

I forbindelse med denne planen vurderes det ikke som nødvendig at det inngås
utbyggingsavtale jfr. at kommunen ikke skal overta adkomstveg. 

14. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil 
komme i konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet 
uttaler eller andre vurderinger som skulle tilsi dette.

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte.

En opplever et stadig større press på å få disse bebygd utover rammene i gjeldende
reguleringsplan. Det er således positivt at dette fremmes som en forespørsel. I
fortettingssaker er det viktig å ivareta hensynet til eksisterende beboelse og beboere samt gi
rom for fortetting innforbi fornuftige rammer.

Fortetting kan ofte være positivt, når dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir
tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse
representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. På denne måten vil en
kunne få etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både fordeler og ulemper
og en må gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de ev.
negative.

Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er
nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø.
Kommunen sitter med erfaringsmateriale fra begge deler. Målet er fortetting med kvalitet som
både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og landskap. 

I dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en kan
redusere ulempene for de som bor i området.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak.
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16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for gnr. 46 bnr. 185 m.fl. ved Storåkeren på Havsø sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
293212 2364 vedlegg 1 - situasjonsplan.pdf
293213 2364 vedlegg 2 - soldiagram.pdf
293216 2364 vedlegg 5 - forhåndsuttalelser.pdf
295475 2364 bestemmelser.pdf
295477 2364 planbeskrivelse.pdf
295479 2364 plankart A3 M1000 (1).pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 04.07.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Oppstartvarsel om detaljregulering for gnr. 46 
bnr. 185 m.fl., Storåkeren

3 I 17.07.2012 Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 
m.fl., Storåkeren

2 I 19.07.2012 Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 
m.fl., Storåkeren

4 X 08.08.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs 
arbeidsutvalg vedr. melding om oppstart av 
detaljregulering Storåkeren, gnr.46 bnr.185 m.fl.

5 I 07.09.2012 Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse til detaljregulering for gnr. 46 bnr. 185 
m.fl., Storåkeren

6 I 08.07.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innsendelse av reguleringsplan - Storåkeren gnr. 
46 bnr. 185 m.fl.

8 I 12.08.2013 Ragnhild K. 
Tamburstuen Innsendelse av justert planmateriale 12.08.13

Side 229 av 1043



16

Parter i saken:
            
N BRU INGER ELLEN KJERJANESVEIEN 2 

A
4370 EGERSUND

N DVERSNES SVEIN 
IVAR

VÅGSGATEN 32 4370 EGERSUND

N EGE SINDRE 
FRØYTLOG

HAREVEIEN 9 4373 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N Hafsøgården AS Raunveien 1 4371 EGERSUND
N HAVSØ ARNFINN 

EMIL
VÅGSGATEN 22 4370 EGERSUND

N HAVSØ BJØRN HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND
N HAVSØ HEIDI 

KARLSEN
HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND

N HAVSØ OLAV HAFSØYVEIEN 48 4370 EGERSUND
N HAVSØ SIGURD 

BØGH J
VÅGSGATEN 13 4370 EGERSUND

N HELLVIK HUS 
HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N IVERSEN EDMUND 
JOHAN R

RYGLEVEIEN 15 4373 EGERSUND

N IVERSEN KARIN RYGLEVEIEN 15 4373 EGERSUND
N LØVBREKKE ASLAUG 

TEODORA
EKORNVEIEN 5 4373 EGERSUND

N LØVBREKKE BIRGER HAFSØYVEIEN 52 4370 EGERSUND
N LØVBREKKE 

MØYFRID
VÅGSGATEN 26 4370 EGERSUND

N LØVBREKKE ODD 
STEINAR

VÅGSGATEN 26 4370 EGERSUND

N LØVBREKKE SODA 
PHAENSOMB

HAFSØYVEIEN 52 4370 EGERSUND

N LØVBREKKE 
TORBJØRN S

EKORNVEIEN 5 4373 EGERSUND

N MONG GERD MARGIT VÅGSGATEN 16 4370 EGERSUND
N MONG KÅRE
N MONGBAKKEN AS Svanavågen 4374 EGERSUND
N RAKE INGER 

MATHISEN
KJERJANESVEIEN 1 4370 EGERSUND

N RAKE TOR INGE KJERJANESVEIEN 1 4370 EGERSUND
N REFSLAND WENCHE VÅGSGATEN 29 4370 EGERSUND
N ROGSTAD JAN ARNE VÅGSGATEN 14 4370 EGERSUND
N RØDLAND SVERRE HAFSØYVEIEN 42 4370 EGERSUND
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N SØSÆTHER KJETIL VÅGSGATEN 17 4370 EGERSUND
N TORGERSEN BRIAN HAFSØYVEIEN 46 4370 EGERSUND
N ØSTEBRØD BJARNE
N AASE EGIL VÅGSGATEN 15 4370 EGERSUND
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:
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03

 1 : 500

K:\Prosjekt\2364 Storåkeren - Hellvik Hus\01_Byggesak\06_Tegninger\03_Skisser_Forprosjekt\Terreng.rvt

Hellvik Hus Hellvik AS,
Jærveien 1250, 4375  HELLVIK

Storåkeren, Hafsøy 46/185

Situasjonsplan

2364- 001 Planforslag

03.06.13rso/sn

REV.: DATO: BESKRIVELSE UTARB.
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

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

Kristiansen & Selmer-Olsen
Strandgt. 32

4400 FLEKKEFJORD 07.09.2012

Deres ref.: Saksbehandler:Liv Torhild Welde Flage Saksnr. 12/13346-5
Direkte innvalg: 51 51 67 10 Løpenr. 50328/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Storåkeren/boligformål

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.185 M.FL. - DETALJREGULERING -
SMÅHUSBEBYGGELSE, STORÅKEREN - MELDING OM OPPSTART - UTTALELSE

Viser til melding om oppstart av ovennevnte detaljregulering som er sendt til 
fylkeskommunen for uttalelse. Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har fått utsatt 
høringsfrist p.g.a. ferieavvikling.

Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen har vurdert saken som sektormyndighet for 
kulturminnevern. Uttalelsen gjelder forholdet til nyere tids kulturminner.

Saken gjelder detaljregulering av Storåkeren ved Kjeranesveien på Hafsøy med formål 
fortetting av parsell og oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. 

I sør grenser planområdet til eldre bygningsmiljø med konsentrasjon av 8 stk SEFRAK 
registrerte bygninger i verneklasse B og C fra ca. 1850. 

Det må tas nødvendig hensyn til det verneverdige bygningsmiljøet like sør for plangrensen 
i det videre planarbeidet. 

Med hilsen
Kulturseksjonen

John Gunnar Johnsen
kultursjef

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Kopi: Eigersund kommune
Regionantikvaren
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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EIGERSUND KOMMUNE 
 
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: (PLANID)- 
STORÅKEREN – GNR.46 BNR.185 MFL.  

 Datert: 08.07.2013 

Sist revidert: - 

Kommunestyrets vedtak: dato -, saksnr --/-- 
 
 
Reguleringsplanen inneholder følgende formål og hensynssoner: 
 
§ 1 Avgrensning 
Det regulerte området er vist på plankart merket (plannummer) og datert (xx.xx.xxxx).  
 
§ 2 Formål 
Området reguleres til: 
 
- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr 1): 

 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF6 

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

 Kjøreveg, V1 
- Hensynssoner (PBL § 12-6) 

 a.1) Sikringssoner Frisiktsone H140 

 d ) Båndlegging Båndlegging etter lov om kulturminner H730 
 

§ 3 Felles bestemmelser 

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

3.2 Støy 
Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til MD retningslinje T-
1442. Dette gjelder både utemiljø og innemiljø.  

3.3 Universell utforming 
Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle.  

3.4 Byggegrenser 
Byggegrense er formålsgrense der annet ikke er angitt.  
 
§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1) 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse 
Eksisterende bebyggelse som inngår i planen er regulert med eksisterende etasjetall, høyde 
og takvinkel.  

Innenfor byggeområdene kan det oppføres eneboliger, med unntak av BF4 og BF6 hvor det 
kan oppføres tomannsbolig.  
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Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 9,0 og 7,0 meter. Boligene kan 
oppføres med saltak eller pulttak.  
 
Maksimalt tillatt bebygd areal: 

 

Maks 
BYA 

Pr. bolig 

Maks 
BYA-% 

tomt 

BF1 Tomt 1-2 80 kvm 50 % 

BF2 Tomt 3-6 80 kvm 60 % 

BF3 Tomt 7-8 80 kvm 50 % 

BF4 Tomt 9-11 80 kvm 60 % 

BF5 Eks. boliger 140 kvm 40 % 

BF6 Tomt 12 140 kvm 50 % 

Eks.bolig 140 kvm 40 % 

 
Parkeringsdekning i området er 2,0 parkeringsplass pr. boenhet. Det skal avsettes min. 2,6 
kvm pr. boenhet til sykkelparkering. 
 
Til hver bolig kan det bygges en garasje med grunnflate ikke over 25 kvm. Garasjen skal 
være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.  

4.2 Lekeplass 
Området lek har eierformen felles. Lekeplassen er felles for BF1, BF2, BF3 og BF4. Området 
skal min. opparbeides med en sandkasse, huskestativ og benk.  
 
§ 5 Samferdselsanlegg (PBL §12-5, nr 2) 

5.1 Kjørevei  
Kjøreveg f_V1 skal ha eierformen felles. V1 er felles for boligene i BF2, BF3 og BF4. 
 
§ 6 Hensynssoner 

6.1 Frisiktsone H140 
Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 0,5 – 2,5 
meter over tilstøtende vegers nivå.  

6.2 Kulturminne H730 
Innenfor området tillates ingen tekniske inngrep eller andre aktiviteter som kan skade 
gravhaugen. 
 
§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

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

opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

 
- Ved søknad om igangsettingstillatelse for nye boliger i området skal det 

dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillene. 

 
 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BF1-BF4, skal felles lekeplass være 

etablert/opparbeidet. Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven.  
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Hellvik Hus Hellvik AS 

Planbeskrivelse for PLAN (planID) 

Eigersund kommune 
 
 

Dato: 08.07.13 
Revisjon: xx.xx.xx 
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1 Bakgrunn 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS har på oppdrag for Hellvik Hus Hellvik AS, utarbeidet forslag 
til reguleringsplan for Storåkeren, gnr. 46 bnr. 185 mfl.  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eiendom 46/185, 46/962, 
46/869 og 46/989 med konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende bolig på eiendom 
46/185 er i dårlig forfatning og er p.t. ikke bebodd, denne rives. Eiendom 962, 869 og 989 er 
ubebygde tomter.  

Planområdet ligger på Hafsøy med adkomst fra Vågsgaten, Kjerjanesveien og Hafsøyveien, 
og er i dag bebygd med 9 eneboliger med tilhørende uthus/garasjer. Området er 
sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og jernbane. Området 
anses som godt egnet for fortetting.  

Ansvarlige for utarbeidelse av plandokumentene har vært reguleringsarkitekt Ragnhild 
Kaggestad Tamburstuen og sivilarkitekt Rolv Selmer-Olsen.  

1.1 Eierforhold 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  
Gnr./Bnr. Navn 
46/185 
46/869 
46/989 
46/962 

Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS 

46/600 Hatlestad Olav 
46/1014 Løvbrekke Møyfrid 
46/611 Dversnes Svein Ivar 
46/602 Østebrød Bjarne 
46/606 Havsø Arnfinn Emil 
46/707 Havsø Olav 

46/155 Løvbrekke Birger 
Løvbrekke Soda Phaensomb 

46/828 Rake Inger Mathisen 
Rake Tor Inge 

46/830 Rake Tor Inge 
Tabellen viser hjemmelshavere pr. 29.06.12. 

1.2 Tidligere vedtak 
Ikke kjennskap til tidligere vedtak av betydning for reguleringsplansaken. 

1.3 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan, hvor endringen består i 
fortetting i eksisterende boligområde. Planens reguleringsformål er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. Tiltaket er vurdert i forhold til forskriftens §§ 2 og 3, og det 
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vurderes dit hen at tiltaket ikke omfattes av forskriftens omfangskriterier, og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  

2 Planstatus og rammebetingelser  

2.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 sentrumsdel avsatt til 
boliger – nåværende og båndlegging etter lov om kulturminner. Planforslaget vil være i 
samsvar med overordnet plan.  

Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplaner: 

- § 1.3 angir forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jf. pbl § 11-9 nr. 8.  
- § 1.4 angir rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jf. pbl § 11-9 nr. 4. 

2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Detaljreguleringen er en endring av gjeldende reguleringsplan Parsell ved 
Hafsøyveien/Kjerjanesveien fra 1981. Planen regulerer området med 7 eksisterende 
eneboliger og 6 nye eneboliger. Nye boliger har adkomst fra Kjerjanesveien.    

Side 249 av 1043



 

Side 5 av 23 

 

 

 

2.3 Rikspolitiske retningslinjer 
- Barn og unges interesser i planleggingen, T-2/08 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Hafsøy i gangavstand til Egersund sentrum.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 46, bnr. 185, 869, 989, 962, 600, 1014, 611, 602, 
606, 707, 155, 828 og 830. 

Planen begrenses av Hafsøysveien i sør, Kjerjanesveien i øst, Vågsgaten i nord og 
grunneiendommene 46/239, 46/287, 46/705, 46/26, 46/130 og 46/1020 i vest/sør. 
Planområdet er på totalt 9,57 daa.  

Gjeldende reguleringsplan 
Parsell ved Hafsøyveien/Kjerjanesveien. Datert: 23.02.81. 
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Plangrense 
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Planområdet. Sett fra krysset Hafsøyveien – Kjerjanesveien. 
Kilde: © 2013 Google – street view (bildedato: april 2010) 

Planområdet. Sett fra krysset Kjerjanesveien – Vågsgaten. 
Kilde: © 2013 Google – street view (bildedato: april 2010) 

3.2 Arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse bestående av 9 eneboliger. 
Tilgrensende områder består av boliger, samt offentlig lekeplass og bo- og 
behandlingssenter i Kjerjanesveien.  

3.3 Stedets karakter 
Planområdet består av bebygde boligtomter i sentrum av Egersund. Boligbebyggelsen er i 
hovedsak store eneboliger på romslige tomter.  

Bebyggelsen i og rundt området er i hovedsak trehusbebyggelse med ulik takløsning. 
Boligene har ulik volum, hvor grunnflatene varierer i størrelsesorden 80-120 kvm. Området 
fremstår ikke som ensartet.  
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3.4 Landskap 

3.4.1 Topografi 
Planområdet er svakt stigende mot sør.  

3.4.2 Solforhold 
Området har gode solforhold.  

3.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor planområdet er det registrert en gravhaug (id 4774). Haugen er første gang 
registrert i 1967, da som en langhaug. Haugen ligger i en opparbeidet hage, inneklemt 
mellom bolighus. I 2002 ble det gjennomført en ny befaring, hvor det kom fram at haugen 
trolig ikke er så stor som først antatt. Haugen er også påført en god del masser. Ny befaring 
ble gjennomført i 2010 i forbindelse med reguelringsendring for Havsøy (endring Plan 
20090001). Tilstanden var da den samme som i 2002.  

Gravhaugen anses å ha en svært lav opplevelsesverdi, begrunnet med beliggenhet og at 
den opprinnelige konteksten er totalt endret.  

3.6 Trafikkforhold 

3.6.1 Kjøreadkomst 
Adkomst til planområdet er fra Kjerjanesveien, Vågsgaten og Hafsøyveien, som alle er 
kommunale gater. Fartsgrensen på veiene er skiltet 30 sone. Vågsgaten er skiltet stengt for 
gjennomkjøring i retning Jernbaneveien (fv 44).  

3.6.2 Trafikkmengde 
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for noen av veiene 
som ligger i området. Tallene i NVDB gjelder for 2012. Trafikkbelastningen i Kjerjanesveien 
og Hafsøyveien er på midlere 1222 ÅDT.  

3.6.3 Ulykkessituasjon 
Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i området siste tiden. 
På Jernbaneveien er det imidlertid registrert mindre ulykker, både bil mot bil og bil mot 
fotgjenger siste tiden.  

3.6.4 Trafikksikkerhet for myke trafikkanter 
Kjerjanesveien har langsgående fortau fra rundkjøring med Jernbaneveien og til krysset med 
Hafsøyveien. Det er ingen merkede krysningspunkter for fotgjengere i nærheten av 
planområdet. 

Hafsøyveien har ikke etablert fortau, men har bredt gateløp. Veien har ensidig gateparkering, 
noe som reduserer oversiktligheten i gateløpet.  

Vågsgaten har ikke etablert fortau, samt smalt gateløp.  
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Offentlig lekeplass i Kjerjanesveien 
Kilde: © 2013 Google – street view (bildedato: april 2010) 

3.6.5 Kollektivtilbud 
Nærmeste busstoppested er ved bo- og behandlingssenteret ca 150 meter fra planområdet 
(gangavstand). Det er etablert fortau langs Kjerjanesveien til holdeplassen, men denne ligger 
på motsatt side av veien i forhold til planområdet.  

Området har gangavstand til kollektivknutepunkt med buss og jernbane på Eie.  

3.7 Barns interesser 
Nærmeste offentlige lekeplass ligger i Kjerjanesveien i umiddelbar nærhet fra planområdet. 
Lekeplassen er utstyrt med huskestativ, klatrehus med rutsjebane, sandkasse og ballbane.  

 

Innenfor planområdet er det ikke etablert lekeplass.  

3.8 Sosial infrastruktur 
Nærmeste skole og barnehage ligger på Grøne Bråden ca 1 km fra planområdet (målt i 
luftlinje).  

Grøne Bråden skole (1-7 trinn) har 335 elever i dag, og har en teoretisk kapasitet på 392 
elever. Lagård ungdomsskole (8-10 trinn) har 286 elever i dag, og har en teoretisk kapasitet 
på 360 elever.  

3.9 Universell tilgjengelighet 
Langs Kjerjanesveien er det etablert fortau, som grunnet topografien i området ikke 
tilfredsstiller krav til 1:20 i stigningsforhold med tanke på tilgjengelighet for alle. Tomtene i 
planområdet er slik de fremstår i dag, ikke universelt utformet.  
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3.10 Teknisk infrastruktur 

3.10.1 Renovasjon 
Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 
avtale med DIM på hentedagen.  

3.10.2 Vann- og avløp 
Det finnes offentlig vann og avløpsnett i Vågsgaten og Kjerjanesveien.  

3.10.3 Strøm 
Området er tilknyttet offentlig strømnett.  

3.10.4 Håndtering av overflatevann 
Overflatevann i planområdet har drenering til eksiterende ledningsnett og naturterreng.  

3.11 Grunnforhold 
Løsemassekart fra temakart-rogaland viser at planområdet består av morenemasser. Det er 
p.t. ikke kjennskap til at området har ustabile masser.  

3.12 Forurensning 

3.12.1 Støy 
Temaet støy vil i denne plansammenheng begrense seg til å gjelde trafikkstøy fra 
Kjerjanesveien, Vågsgaten og Hafsøyveien.  

3.12.2 Luftforurensning 
Det er ikke kjennskap til forurensningskilder innenfor planområdet.  

3.13 Risiko- og sårbarhetsanalyse – eksisterende situasjon 

3.13.1 ROS-sjekkliste 
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. Risiko og sårbarhet er vurdert 
for eksisterende situasjon.  

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 
  Ja/Nei Merknad 
Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI  
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? NEI  
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? NEI  
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? NEI  
Er det radon i grunnen? - Ikke påvist 

helseskadelig 
radonstråling i 
området 

Annet (angi) 
 

NEI  

Infrastruktur 
 
 
 

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

  

-hendelser på veg NEI  
-hendelser på jernbane NEI  
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-hendelser på sjø/vann/elv NEI  
-hendelser i luften NEI  

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

  

-utslipp av giftige gasser/væsker NEI  
-utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI  

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

  

-elektrisitet NEI  
-teletjenester NEI  
-vannforsyning NEI  
-renovasjon/spillvann NEI  

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
-påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI  
-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  NEI  

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

  

-til skole/barnehage? NEI  
-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI  
-til forretning etc.? NEI  
-til busstopp? NEI  

Brannberedskap   
-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI  
-har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde 
og trykk)? 

NEI  

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? NEI  
Tidligere  
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter?   
-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI  
-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI  
-industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  NEI  
-annet (angi) NEI  

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

NEI  

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

NEI  

Annet (angi) NEI  
Ulovlig  
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? NEI  
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? NEI  
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4 Beskrivelse av planforslaget 

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

 

4.1.1 Reguleringsendring  
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 1981. Endringene omfatter 
følgende forhold:  

� Fortetting av gjeldende plan. Gjeldende plan åpner for 6 nye eneboliger, mens 

planforslaget foreslår en fortetting i området med 9 små eneboliger og 2 to-
mannsboliger. I tillegg reguleres inn et mindre felles lekeareal innenfor planområdet. 

 

4.1.2 Planlagt arealbruk 
Eksisterende enebolig på tomt 46/185 rives. Sammen med de ubebygde eiendommene 
46/989, 46/869 og 46/962 planlegges 9 små eneboliger og 1 tomannsbolig (områdene BF1, 
BF2, BF3 og BF4). For disse boligene planlegges felles lekeplass. 2 av tomtene får avkjørsel 
fra Vågsgaten, mens de øvrige 7 tomtene får adkomst fra ny boliggate fra Kjerjanesveien.  

Plankart 
Ikke i målestokk 
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Eiendom 46/707 (område BF6) seksjoneres i to tomter, hvor det på ubebygd del planlegges 
1 tomannsbolig.  

Eksisterende eneboliger i området reguleres slik de er. 

4.1.3 Reguleringsformål 
Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm) 
1111 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 9178 
1610 Lekeplass 121 
2010 Veg 267 

 Sum planområdet 9 567 
 

4.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

4.2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BF  
Frittliggende småhusbebyggelse omfatter eksisterende eneboliger, nye små eneboliger og 
tomannsboliger. Planforslaget viderefører dermed planformålet i gjeldende plan, og støtter 
eksisterende bruk. Eksisterende boliger er markert som bebyggelse som inngår i planen. 
Eksisterende enebolig på eiendom 46/185 er markert som bebyggelse som forutsettes 
fjernet.  

4.2.2 Plassering 
Det er lagt vekt på å gi ny bygningsmasse en utforming og plassering som i størst mulig grad 
ivaretar utsiktsforholdene for eksisterende bebyggelse i området. Til hver boenhet kan det 
bygges en enkel garasje på maks 25 kvm grunnflate.  

4.2.3 Byggegrenser 
Byggegrense er 5 meter fra kommunal veg og 4 meter fra nabogrense, med unntak av 
grense for ny tomannsbolig i BF6 som er satt til 3 meter. Nytt bygg må bygges i henhold til 
TEK10 med tanke på avstandskrav i forhold til brann. Byggegrenser er vist i plankartet. 

4.3 Bebyggelsens høyde 
Møne- og gesimshøyde for nye boliger er begrenset til henholdsvis maks 9,0 og 7,0 meter. 

4.4 Grad av utnytting 
Maks tillatte bebygde areal er varierende for den enkelte boligtomt grunnet ulike 
tomtestørrelser.  

 Maks BYA pr. bolig Maks BYA-% tomt 
BF1 Tomt 1-2 80 kvm 50 % 
BF2 Tomt 3-6 80 kvm 60 % 
BF3 Tomt 7-8 80 kvm 50 % 
BF4 Tomt 9-11 80 kvm 60 % 
BF5 Eks. boliger 140 kvm 40 % 
BF6 Ny tomt 140 kvm 50 % 

Eks.bolig 140 kvm 40 % 
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Situasjonsplan 
Ikke i målestokk.  

4.5 Antall boliger 
Før utbygging består planområdet av 9 eneboliger. Enebolig på eiendom 46/185 rives, mens 
de øvrige eneboliger i området reguleres lik dagens situasjon.  
 
Etter utbygging slik planforslaget viser, består planområdet av 8 eksisterende eneboliger, 9 
nye eneboliger og 2 nye to-mannsboliger. Antall boenheter i planområdet økes med 12 etter 
utbygging.  
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4.6 Boligmiljø/kvalitet 
Nye eneboliger disponerer private terrasser og hage i tilknytning til den enkelte bolig, samt 
fellesareal. Kvaliteten på utearealene er gode med gode solforhold. Området har nærhet til 
sentrum.  

4.7  Parkering 
Parkering for nye boliger er løst ved ordinær parkering i egen garasje i tilknytning til boligen, 
samt en gjesteparkering foran garasjen. Dette gir en parkeringsdekning på 2,0 pr. boenhet. 
Kommuneplanens bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette plankravet 
innfris.  

4.8 Tilknytning til infrastruktur 

4.8.1 Renovasjon  
Det legges ikke opp til felles renovasjonsløsning for nye boliger. Hver bolig bærer 
søppelsekker ut til offentlig veg, etter avtale med DIM på hentedagen.  

4.8.2 Vann- og avløp 
Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett behandles som egen sak i forbindelse med 
byggesaken.  

4.8.3 Strøm 
Strømforsyning til nye boliger behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken.  

4.9 Trafikkløsning 
Nye boliger får adkomst fra Vågsgaten, Kjerjanesveien og Hafsøyveien.  

4.9.1 Kjøreatkomst  
Nye boliger i BF1 får egne adkomster fra Vågsgaten.  

Nye boliger i BF2, BF3 og BF4 har felles boligadkomst via ny veg V1 som har avkjørsel fra 
Kjerjanesveien. Kjerjanesveien er oversiktlig på aktuelle strekning, og ny avkjørsel får gode 
siktforhold i begge retninger.  

Ny bolig i BF6 har separat adkomst fra Hafsøyveien. Eksisterende enebolig har avkjørsel i 
andre enden av tomta i forhold til ny bolig, det er derfor unaturlig at tomtene får felles 
avkjørsel.  

Eksisterende boliger i BF5 opprettholder dagens kjøremønster.  

4.9.2 Utforming av veger  
Boliggate V1 har frisiktsoner 4 x 45 meter. Frisikt i krysset Vågsgaten/ Kjerjanesveien og 
krysset Kjerjanesveien/Hafsøyveien har frisikt 6 x 50 meter.  

4.9.3 Myke trafikkanter 
Langs Kjerjanesveien på motsatt side av planområdet er det etablert fortau med bredde på 2 
meter. Det er ingen merkede fotgjengeroverganger i Kjerjanesveien. Aktuelle stekning i 
Kjerjanesveien er oversiktlig. Det er litt uoversiktlig i krysset med Vågsgaten, men dette 
gjelder i hovedsak frisikt mot nord fra Vågsgaten.  
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4.10 Universell utforming 
Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av nye bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. Ut over 
dette skal nye bygg forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. universell utforming.  

4.11 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsarealer til nye boliger er på terreng og terrasser/veranda. Hver boenhet har ulik 
størrelse på det private utearealet grunnet ulik tomtestørrelse, men utearealene er fra 100 til 
235 kvm. I tillegg disponerer nye boliger i BF1, BF2, BF3, BF4 felles lekeplass f_L som utgjør 
et areal på 121 kvm. Både privat og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på 
ettermiddag/kveld både høst- og vårjevndøgn og midtsommer.  

 

Side 261 av 1043



 

Side 17 av 23 

 

 

Kommuneplanens bestemmelser angir min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette 
plankravet innfris til dels. Inneklemte tomter har areal rett i underkant av dette kravet. 
Utbyggingen i området er en fortetting i eksisterende boligområde. Kvaliteten på utearealene 
er gode.   

Felles lekeområde ligger midt i området og har veldig gode solforhold fra kl 9 til 18. 
Lekeplassen forutsettes opparbeidet som sandlekeplass for de minste barna. Arealet 
tilfredsstiller krav i kommuneplanen.  

4.12 Kulturminner 
Sørvest i planområdet er registrert gravhaug, id 4774. Gravhaugen er sikret i planen med 
hensynssone bevaring kulturminne, samt i bestemmelsene til planen.  
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4.12 Avbøtende tiltak for ROS 

4.12.1 Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at forekomsten 
ikke er spesiell høy i Egersunds området, dvs. over 100 Bq/m³. Det er entydige krav til 
Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10. En ser ikke behov for å gå utover disse 
kravene.  

4.13 Rekkefølgekrav 
Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen.  

Det er satt rekkefølgekrav til følgende forhold: 

� Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
 

� For nye boliger i området skal det ved søknad om igangsettingstillatelse 
dokumenteres at støyforholdene er tilfredsstillende. 
 

� Før det gis ferdigattest for nye boliger i BF1-BF4, skal felles lekeplass være 
etablert/opparbeidet. Lekeplassen skal godkjennes etter plan- og bygningsloven.  
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5 Virkninger av planen 

5.1 Forholdet til rammer og retningslinjer 

5.1.1 Kommuneplan 
Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for området.  

5.1.2 Grenseverdier for støy T-1442 og forurensning 
Planlagte tiltak vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i 
dag. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med tanke på støy.  

5.1.3 Forholdet til barn og unge T2/08 
Barn og unges interesser er i varetatt i planen både med tanke på tilgang til utearealer og 
trafikksikkerhet. Innenfor planområdet er det avsatt areal til felles lekeplass for de minste 
barna. Området har gode solforhold og har en skjermet plassering.  

På motsatt side av Kjerjanesveien ligger en offentlig lekeplass, opparbeidet med ulike 
lekeapparater og sandkasse, samt ballbane. Lekeplassen er inngjerdet.    

Forholdet til barn og unge er i varetatt i planen. 

5.1.4 Universell utforming T5/99B 
Grunnet topografien i området, er det vanskelig å tilfredsstille stigningskrav på 1:20 på alle 
uteområder. Utearealer i tilknytning til den enkelte bolig vil planeres ut, og dermed 
tilfredsstille krav til universell utforming. 

Utnyttelsesgraden på tomtene er stor nok til at det kan oppføres boliger med alle 
hovedfunksjoner på inngangsplanet. Boligene bygges i henhold til TEK10 slik at universell 
utforming ivaretas i boligene.  

5.2 Forholdet til naturmangfoldloven og biologisk mangfold 
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 
området. Store deler av planområdet er utbygd med boliger, og bærer preg av menneskelige 
inngrep over tid.  

Det er på grunn av menneskelig påvirkning vanskelig å kategorisere med henblikk på 
naturtype. Planlagte tiltak i området vil gi liten endring i forhold til livsmiljø. I denne type 
områder er utredning etter naturmangfoldloven heller ikke særlig relevant på grunn av at 
opprinnelig naturtype allerede er endret.  

Ut fra ovenstående faglige vurdering og et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som står i forhold 
til tiltaket, mener vi at foreslåtte utbygging ikke vil ha negativ innvirkning på naturlig mangfold 
i området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig jf. NML § 8-12. 

5.3 Byform og estetikk 
Planforslaget bidrar til at boligutviklingen skjer i nærhet til sentrum av Egersund og 
kollektivknutepunktet på Eie. Utbyggingen er en fortetting i eksisterende boligområde. Nye 
boliger harmonerer med øvrig bebyggelse i området i form, volum og materialbruk. 
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Eksisterende gravhaug på eiendommene 46/600, 46/1014 og 46/602 reguleres i 
planforslaget som hensynssone bevaring kulturminne. Planforslaget viser ingen endringer i 
forhold til dagens situasjon på nevnte eiendommer. Det tas i denne omgang ikke stilling til 
om gravhaugen skal søkes frigitt som kulturminne. Dette må eventuelt berørte grunneiere ta 
tak i dersom de ønsker endringer på sine eiendommer.  

5.5 Uteområder 
Nye boliger har solrike utearealer, og vil i liten grad gi konsekvenser for eksisterende boliger i 
området. Se beskrivelse pkt. 4.11 samt vedlagte soldiagram. 

5.5 Trafikkforhold 

5.5.1 Trafikkøkning  
Planforslaget angir en økning i området på 12 nye boenheter. Det er lagt til grunn 4 
trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye 
boligbebyggelsen i området på 48 pr. døgn. Utbyggingen representerer en liten økning i 
trafikken på eksisterende vegnett i området. 

5.5.2 Kollektivtilbud 
Nye boliger får nærhet til kollektivknutepunktet på Eie.  

5.6 Sosial infrastruktur 
Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole har ledig kapasitet. Økning med 12 boenheter 
i området vil ikke ha konsekvenser for skolekapasiteten. 

5.7 Energibehov – energiforbruk 
Det er ikke grunnlag for kollektive energiløsninger for nye boliger i planområdet. Likeledes er 
det ikke kjennskap til at det er offentlig tilbud om fjernvarme eller tilsvarende i området.  

Gjeldende forskrifter/lover (TEK 10) stiller minimumskrav til tetthet/isolering.  Nye boliger skal 
ved prosjektering/oppføring tilfredsstille disse kravene. Tilsvarende med hensyn til 
oppvarming.  

5.8 Oppsummering av ROS – endringer som følge av planen 
Gjennomgang av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget, dvs. at 
risikobildet i all hovedsak er uendret i forhold til dagens situasjon.  

De viktigste uønskede hendelsene for planen vil være: 

- Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet. Risikoreduserende tiltak er 
å inngjerde anleggsområdet og sikre det godt etter arbeidstid.  

5.9 Teknisk infrastruktur 
Nye boliger i BF1-BF4 koples til eksisterende vann og avløpsnett i Vågsgaten og 
Kjerjanesveien. Ny tomannsbolig i BF6 kobles til eksisterende VA-nett i Hafsøyveien.  
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5.10 Interessemotsetninger 
Det er ingen nåværende interessemotsetninger i området.  

5.11 Avveining av virkninger 
Planen viser fortetting i sentrumsnært område med kort avstand til kollektivknutepunkt på 
Eie. Konsekvensen av planforslaget er at eksisterende enebolig på 46/185 rives. Det åpnes 
for en fortetting med 9 eneboliger og 2 tomannsboliger i forhold til eksisterende situasjon. 
Planlagt bebyggelse harmonerer med eksisterende bebyggelse i volum, høyde, materialbruk 
og utnyttelsesgrad.  

6 Varsel oppstart av planarbeid og innkomne forhåndsuttalelser 
Varsel om oppstart av planarbeid ble varslet i brev av 03.07.12, samt annonsert i Dalane 
Tidende. Frist for å komme med uttalelser til planarbeidet var satt til 25.08.12. Naboer, 
grunneiere og offentlige instanser ble varselet i henhold til lister fra kommunen.  

Forslagsstiller har mottatt følgende uttalelser: 

1. Eigersund kommune, Felles brukerutvalg   datert 08.08.12 
2. Statens vegvesen Region vest    datert 21.08.12 
3. Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavd.  datert 17.07.12 
4. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen   datert 19.07.12 
5. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen   datert 07.09.12 
6. Sekse & Co Advokatfirma AS    datert 24.08.12 

1. Eigersund kommune, Felles brukerutvalg 
Ingen merknader. 

2. Statens vegvesen region vest 
Adkomst må skje via eksisterende vegnett.  
Det forutsettes at tilknytning til overordnet vegnett (fv. 44) skjer via Kjerjanesveien.  
 
 Forslagsstillers kommentar: 

Ny boligadkomst til boliger i BF2, BF3 og BF4 er fra Kjerjanesveien. Avkjørselen har 
god frisikt i begge retninger. Nye boliger i BF1 får adkomst fra Vågsgaten, mens 
boliger i BF6 får adkomst fra Hafsøyveien. Eksisterende boliger opprettholder dages 
kjøremønster.  
Det gjøres ingen endringer i forhold til overordnet vegnett (fv. 44). Planen forutsetter 
at nye boliger bruker Kjerjanesveien for å komme til fylkesveien.  

3. Rogaland fylkeskommune. Regionalutviklingsavdelingen. 
Hensynet til barn, unge og voksne, jfr. RPR for barn og unge i planlegging, kravet til 
folkehelse i PBL. Tilrettelegge for gode uteoppholesareal og grønne strukturer som legger til 
rette for gang/ferdsel i boligområdet, og til/fra boligområdet 

Estetikk, ivareta strøkets karakter.  

Nærhet til jernbane og sentrum - tilrettelegge for gang- og sykkel. 
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Gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurdering.  

Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget viser felles lekeplass for nye boliger i BF1, BF2, BF3 og BF4. På andre 
siden av Kjerjanesveien er det en eksisterende offentlig lekeplass. Hver bolig har 
privat uteareal på egne terrasser og hage. Tomtene har gode solforhold på 
ettermiddag. Lekeplassen har gode solforhold fra kl. 9 til 18. 
Planlagt bebyggelse harmonerer med eksisterende boliger i volum, høyde, 
materialbruk og utnyttelsesgrad.  
Bestemmelsene stiller krav til at det til hver bolig skal etableres areal for 
sykkelparkering. Langs Kjerjanesveien er etablert fortau.  
ROS-analyse er utført og beskrevet i planbeskrivelsen. Planen generer ikke risiko i 
området.  

4. Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen 
Innenfor planområdet er det registrert en gravhaug (id 4774). Haugen ble første gang 
registrert som langhaug i 1967. Den skal ha vært 15 meter lang, 6 meter bred og ca 1,5 
meter høy. Ny befaring ble gjennomført i 2002, da ble det klart at haugen trolig ikke er så stor 
som tidligere antatt. Den ser ut til å være ødelagt med en god del påførte masser, jf. vedlagt 
rapport. Ved befaring i 2010 var tilstanden til gravhaugen den samme som i 2002. 
Kulturseksjonen vurderer gravhaugen med svært lav opplevelsesverdi. Den ligger i en 
opparbeidet hage, inneklemt mellom bolighus, og den opprinnelige konteksten er totalt 
endret. Haugen ser ut til å være skadet, og kulturseksjonen er av den oppfatning at det er 
fare for ytterligere skader i fremtiden slik som den ligger i dag. Kulturseksjonen anbefaler 
derform at det søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven for å få frigitt gravhaugen. 
Forutsetningen er at gravhaugen blir arkeologisk undersøkt før utbygging. En slik utgraving 
vil måtte bekostes av tiltakshaver. Opplyser om saksgangen i forbindelse med 
dispensasjonssøknad etter kulturminneloven.  

 Forslagsstillers kommentar: 
Gravhaugen ligger på eiendommene 46/600, 46/602 og 46/1014. Disse 
eiendommene reguleres slik de er i planforslaget, og det er ingen planer om 
ytterligere utbygging her i nærmeste fremtid. Søknad om å få frigitt gravhaugen 
vurderes derfor som ikke hensiktsmessig i denne planen. Planforslaget regulerer 
gravhaugen til hensynssone bevaring kulturminne med tilhørende bestemmelse.  

5. Rogaland fylkeskommune. Kulturseksjonen 
I sør grenser planområdet til eldre bygningsmiljø med konsentrasjon av 8 stk SEFRAK 
registrerte bygninger i verneklasse B og C fra ca 1850. Ber om at det må tas hensyn til det 
verneverdige bygningsmiljøet i det videre planarbeidet.  

 Forslagsstillers kommentar: 

Det legges ikke opp til økt utbygging av tomter som grenser til dette bygningsmiljøet. 
Planen viser utbygging i nordlige deler av området.  
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6. Sekse & Co Advokatfirma AS 
Undertegnede representerer Hafsøgården AS og Tollak Bøgh Hafsø, som er grunneier av 
eiendommer i det såklate Klyngetunet i Hafsøy og dermed nærmeste naboer til området. 
Stiller spørsmål ved om omsøkte areal på 73 kvm tilligger eiendom 46/869. Hevder dette i 
uminnelige tider har vært benyttet som felles kjerreveg for oppsitterne på Hafsøy. Ber med 
bakgrunn i dette om å få oversendt målebrev eller annen dokumentasjon på at arealet 
tilhører nevnte bruk. Det forventes at arealet holdes åpent for ferdsel og ikke på noen måte 
gjøres utilgjengelig for oppsitterne.  

 Forslagsstillers kommentar: 
 Tas til etterretning. 
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13/1378
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Dag Kjetil Tonheim
Plansjef
51 46 83 21
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
165/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i 
Hestnes
  

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

Saksgang:

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
Saurdalen boligfelt som medfører følgende justeringer

1. Kart 01: Endret regulering rundt kvartalslekeplassen i feltet BB33. Én adkomst til 
BB33 fjernet. Endret adkomst til feltene BB33, BB34 og BB35.

2. Kart 02: Endret bredde på veien mellom feltene B28, B25 og B26 fra 4 til 5 meters 
bredde.

3. Kart 03: Endret gangvei langs BB32 til sti-løsning, samt endret tilknytningspunkt til 
gang-/sykkelvei. Utvidet snuplass for BB32.

4. Kart 04: Endret veistruktur og snuhammer for delfeltene BB11 til BB17. Fjernet to 
avkjørsler, lagt inn fortau og gangveier, samt en snuhammer.

5. Kart 05: Endret snuhammer for veier mellom BB4 og BB7 og mellom BB8 og BB9, 
samt utvidet to snuhammere i BB11. Gangvei mellom B4 og B5 fjernet pga 
stigningsforhold. 

6. Kart 06: Endret bredde på veien mellom B3 og B5 fra 4 til 5 meters bredde. Gangvei 
mellom B5 og B7 fjernet pga stigningsforhold. Snuhammer lagt til mellom B2 og B3.

7. Kart 07: Endret snuhammer for vei mellom B30 og B31.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Mindre vesentlig reguleringsendring for samleveien i Hestnes

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

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

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

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

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

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

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

I forbindelse med detaljprosjektering av veinettet i reguleringsplanen Rundevoll – Hestnes, 
har Eigersund kommune som utbygger kommet fram til at det bør gjøres visse mindre 
reguleringsendringer i planen for å sikre en bedre trafikal løsning. Samleveien, som er 
planlagt gjennom hele feltet, har i utgangspunktet en bratt stigning. For å kunne redusere 
stigningen på veien der det er avkjørsel til boligfeltene, er det nødvendig å redusere antallet 
avkjørsler. Endringene vil bedre tilfredsstille målet om et universelt utformet trafikksystem. 
Noen av de innregulerte gangveiene er så bratte at de ikke tilfredsstiller krav til universell 
utforming, og heller ikke kan driftes av veiseksjonen. Disse gangveiene foreslås endret til 
stier. Veier regulert til 4 meters bredde er foreslått endret til fem meters bredde for bedre drift 
og trafikkavvikling.

Konsulentselskapet COWI, som er engasjert for å detaljprosjektere samleveien, har kommet 
med forslag til hvilke endringer som bør foretas for å gjøre veien bedre. Endringene er listet 
opp under. 

Søknaden om en mindre reguleringsendring medfører følgende justering jfr. vedlagte kart:
1. 01: Endret regulering rundt kvartalslekeplassen i feltet BB33. Én adkomst til BB33 

fjernet. Endret adkomst til feltene BB33, BB34 og BB35.
2. 02: Endret bredde på veien mellom feltene B28, B25 og B26 fra 4 til 5 meters bredde.
3. 03: Endret gangvei langs BB32 til sti-løsning, samt endret tilknytningspunkt til gang-

/sykkelvei. Utvidet snuplass for BB32.
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4. 04: Endret veistruktur og snuhammer for delfeltene BB11 til BB17. Fjernet to 
avkjørsler, lagt inn fortau og gangveier, samt en snuhammer.

5. 05: Endret snuhammer for veier mellom BB4 og BB7 og mellom BB8 og BB9, samt 
utvidet to snuhammere i BB11. Gangvei mellom B4 og B5 fjernet pga 
stigningsforhold. 

6. 06: Endret bredde på veien mellom B3 og B5 fra 4 til 5 meters bredde. Gangvei 
mellom B5 og B7 fjernet pga stigningsforhold. Snuhammer lagt til mellom B2 og B3.

7. 07: Endret snuhammer for vei mellom B30 og B31.

1. Gjennomgang av uttaler

Endringene er sendt til uttale til grunneiere, naboer og berørte lokale og statlige og regionale 
myndigheter. Det er kommet inn merknader til kommunen, og disse er imøtekommet i 
planendringene og saken kan derfor fremmes som en mindre reguleringsendring.  

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler

1. Fylkesmannen i 
Rogaland

 Ingen merknader til 
denne

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

O

2. Per Hestnes  Er ikke interessert i å 
avstå areal for
gjennomføring av 
planen/endringene. 

Rådmannen legger dette til grunn 
og plankartet er endret slik at vei 
ikke berører eiendommen til Per 
Hestnes.

J

3. Larsen og Bjørkeland   I utgangspunktet har 
vi ikke store 
innvendinger til at 
veibredden økes fra 4 
m til 5 m bredde. Vi 
har imidlertid allerede 
delt fra tomtene i felt 
B30, og noen i felt B 
29. Disse er delt i fra 
ihht gjeldende plan, og
veibredden mellom 
disse tomtene er 4 m. 
Tomt nr 1 i felt B30 er i 
dag relativt smal og 
vanskelig og bebygge, 
og dette vil bli enda 
verre dersom veien 
skal utvides med 0,5. 
(på hver side). Her 
ønsker vi en dialog 
med dere der vi kan se 
på om det er mest 
hensiktsmessig å 
utvide det meste av 
veien i felt B29. I 
tillegg må 
byggegrensene være 
slik som de er i 
dagens plan. 

 Videre vil vi påpeke at 
kostnader forbundet 
med nye målebrev for 
de to tomtene våre 

Rådmannen viser til at dette er 
ivaretatt i planforslaget.

Rådmannen tar dette til 
orientering og viser til at dette er 
av privatrettslig karakter.

J

O
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som allerede er fradelt 
må betales av 
kommunen i sin 
helhet.

 Når det gjelder 
utvidelse av 
snuhammer, og 
utvidelse av veien 
videre inn i felt B 28 
har vi ingen 
innvendinger.

Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

O

Barn, unge
Ingen kjente.

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

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Er ivaretatt i planforslaget.

Universell utforming:
Ingen kjente.

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

1. Endret regulering rundt kvartalslekeplassen i feltet BB33. Én adkomst til BB33 
fjernet. Endret adkomst til feltene BB33, BB34 og BB35.

2. Endret bredde på veien mellom feltene B28, B25 og B26 fra 4 til 5 meters bredde.
3. Endret gangvei langs BB32 til sti-løsning, samt endret tilknytningspunkt til gang-

/sykkelvei. Utvidet snuplass for BB32.
4. Endret veistruktur og snuhammer for delfeltene BB11 til BB17. Fjernet to 

avkjørsler, lagt inn fortau og gangveier, samt en snuhammer.
5. Endret snuhammer for veier mellom BB4 og BB7 og mellom BB8 og BB9, samt 

utvidet to snuhammere i BB11. Gangvei mellom B4 og B5 fjernet pga 
stigningsforhold. 

6. Endret bredde på veien mellom B3 og B5 fra 4 til 5 meters bredde. Gangvei 
mellom B5 og B7 fjernet pga stigningsforhold. Snuhammer lagt til mellom B2 og 
B3.

7. Endret snuhammer for vei mellom B30 og B31.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~
 Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til samlevei i reguleringsplan for 
Rundevoll-Hestnes som omsøkt.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
295083 Mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei i Hestnes
294727 Uttalelse til mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei i Hestnes.pdf

294483
Uttale til mindre vesentlig reguleringsendring for samlevegen i Hestnes - Eigersund 
kommune

295514 SKMBT_C45113081307450.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 05.07.2013

AARSTAD LARS; 
AARSTAD KNUT; 
AARSTAD GJERT 
MAGNE; 
TORGERSEN WENKE; 
SVENDSEN JANE K 
HESTNES; 
Statens vegvesen; 
SHELBY JENS 
GABRIEL; 
SELJEVOLD NINA 
ANITA; 
SCHNEIDEREIT ERIK 
V;
Rogaland 
Fylkeskommune; 
MONG ANNE 
BERTINE; 
MELHUS LILLIAN 
MARGRETE; 
LORENTZEN LILLY 
HESTNES; 
LEIDLAND ARILD; 
LAGÅRD ROGER; 
HESTNES PER; 
HESTNES JOHAN 
LARSEN; 
HESTNES 
INGEBJØRG; 
HESTNES HERMANN 
LUDVIG; 

Mindre vesentlig reguleringsendring for 
samleveien i Hestnes
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HESTNES EGIL OTTO; 
HESTNES BIRGER; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
BIRKELAND RANDI 
LARSEN H; 
Harald Aarstad; 
Larsen & Bjørkeland AS; 
Barnas representant i 
plansaker

2 I 30.07.2013 Statens vegvesen
Uttale til mindre vesentlig reguleringsendring for 
samlevegen i Hestnes - Eigersund kommune

3 I 30.07.2013 Per Hestnes
Uttalelse til mindre vesentlig reguleringsendring 
for samleveien i Hestnes

4 I 08.08.2013 Larsen & Bjørkeland AS
Mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei 
i Hestnes

5 I 08.08.2013 Larsen & Bjørkeland AS
Mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei 
i Hestnes

6 I 11.08.2013 COWI AS Reguleringsendring 01 oppdatert

8 X 13.08.2013
Kartutsnitt - mindre reguleringsendringer til 
politisk behandling

Parter i saken:
            

Barn og unges 
representant i 
plansaker

Pb 580 4379 EGERSUND

Barnas representant i 
plansaker

4370 EGERSUND

N BIRKELAND RANDI 
LARSEN H

NEDRE KRINGSJÅ 3 4372 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HESTNES BIRGER DOVRESVINGEN 13 
C

1184 OSLO

N HESTNES EGIL OTTO HESTNESVEIEN 271 4372 EGERSUND
N HESTNES HERMANN 

LUDVIG
MYLLARSVEIEN 5 4372 EGERSUND

N HESTNES 
INGEBJØRG

HESTNESVEIEN 179 4372 EGERSUND

N HESTNES JOHAN 
LARSEN

GITLEVEIEN 6 4372 EGERSUND

N HESTNES PER HESTNESVEIEN 241 4372 EGERSUND
N LAGÅRD ROGER SKRIVARSFJELLET 

15
4373 EGERSUND

N LEIDLAND ARILD HESTNESVEIEN 211 4372 EGERSUND
N LORENTZEN LILLY 

HESTNES
GITLEVEIEN 10 4372 EGERSUND

N MELHUS LILLIAN 
MARGRETE

SLETTEIDVEIEN 80 4373 EGERSUND

N MONG ANNE 
BERTINE

SOKNDALSVEIEN 31 
D

4372 EGERSUND

Rogaland Postboks 130 4001 STAVANGER
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Fylkeskommune
N SCHNEIDEREIT ERIK 

V
HESTNESVEIEN 227 4372 EGERSUND

N SELJEVOLD NINA 
ANITA

HESTNESVEIEN 225 4372 EGERSUND

N SHELBY JENS 
GABRIEL

ELVEGATEN 13 4370 EGERSUND

Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER
N SVENDSEN JANE K 

HESTNES
HESTNESVEIEN 283 4372 EGERSUND

N TORGERSEN WENKE STEINODDVEIEN 2 4374 EGERSUND
N AARSTAD GJERT 

MAGNE
SYRINVEIEN 3 4372 EGERSUND

N AARSTAD KNUT EIDSVOLLGATA 67 4307 SANDNES
N AARSTAD LARS SYMREBAKKEN 1 4372 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sturla Stokkeland 
Sendt: 08.08.2013 
Til:  Åshild Bakken 

Kopi: 
Emne: Mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei i Hestnes 
________________________________________________________________ 

Hei,

Viser til deres brev angående mindre vesentlig reguleringsendring for samlevei i Hestnes, datert 
05.07.2013.

I utgangspunktet har vi ikke store innvendinger til at veibredden økes fra 4 m til 5 m bredde. Vi har 
imidlertid allerede delt fra tomtene i felt B30, og noen i felt B 29. Disse er delt i fra ihht gjeldende plan, og 
veibredden mellom disse tomtene er 4 m. Tomt nr 1 i felt B30 er i dag relativt smal og vanskelig og 
bebygge, og dette vil bli enda verre dersom veien skal utvides med 0,5. (på hver side). Her ønsker vi en 
dialog med dere der vi kan se på om det er mest hensiktsmessig å utvide det meste av veien i felt B29. I 
tillegg må byggegrensene være slik som de er i dagens plan.

Videre vil vi påpeke at kostnader forbundet med nye målebrev for de to tomtene våre som allerede er 
fradelt må betales av kommunen i sin helhet.

Når det gjelder utvidelse av snuhammer, og utvidelse av veien videre inn i felt B 28 har vi ingen 
innvendinger.

Mvh

Sturla Stokkeland

Larsen & Bjørkeland AS

Tlf: 979 85 778
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Teknisk avdeling
Landbrukskontoret
Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef
51 46 10 32
steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
166/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 111/6 som tilleggsjord - Hans Petter Bøgh Hafsø  
  

Sammendrag:
Hans Petter Bøgh Hafsø søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 111/6 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 5.700.000 til sitt bruk gnr./bnr. 44/4, 44/7, 
44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund. Selger er Odd Arvid Klungland.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Hans 
Petter Bøgh Havsø om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 111/6 i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner 5.700.000. Dette med følgende begrunnelse. Prisen er for høy.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hans Petter Bøgh Hafsø søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 111/6 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 5.700.000 til sitt bruk gnr./bnr. 44/4, 44/7, 
44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund. Selger er Odd Arvid Klungland.

Konsesjonseiendommen gnr/bnr. 111/6 , eies av Odd Arvid Klungland. Han overtok 
eiendommen i 1995.  Gnr./bnr. 111/6 har ca. 71,9 dekar fulldyrket jord,  ca. 88,5  dekar 
innmarksbeite, ca. 257,9 dekar med skog og ca. 205,3 dekar med annet areal.   Det søkes 
produksjonstilskudd i jordbruket.  Ved søknad om produksjonstilskudd pr. 1.1.2013 ble det 
oppført 55 vinterfôra sau over 1 år. Bruket har en melkekvote på ca. 77.000 liter.       

På eiendommen er det et våningshus fra begynnelsen av 1900-tallet i middels god stand, en 
driftsbygning fra 1989 i middels god stand og et gammelt fjøs i dårlig stand.  En parsell på 
ca. 3 dekar med våningshus fra 2004 ble tillatt fradelt fra gnr./bnr. 111/6 i sak 147/13 på 
møte 11.06.2013 i Planteknisk utvalg.  Saken ble ikke påklaget av Fylkesmannen. 
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Fylkesmannen hadde i den forbindelse ingen innvendinger til at Hans Petter Bøgh Hafsø 
overtok gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.    

Jordbruksarealet leies ut til Magne Mydland. Melkekvoten inngår i samdriften til Magne 
Mydland.  

Hans Petter Bøgh Hafsø eier gnr./bnr. 44/4, 44/7, 44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund.
Han overtok gården i 2007.  Gården har ca. 163,8 dekar fulldyrket jord, 271,5 dekar med 
innmarksbeite, 608,4 dekar med produktiv skog og 673 dekar med annet areal.  
Eiendommen har 2 boliger og 1 driftsbygning i brukbar stand.  Det er ikke selvstendig drift på 
gården. Jordbruksarealet leies bort til Alf Magne Seglem. Kvoten inngår i samdriften til Tore 
Tengesdal i Bjerkreim. 

Gnr./bnr. 111/6 og 113/2 og 3 grenser inntil hverandre.  

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak av landbrukskontoret.  Salget av eiendommen har vært gjennomført 
på det åpne markedet og alle har hatt sjansen til å by på eiendommen.   

Fylkesmannen hadde i forbindelse med uttalelse til delingssaken ingen innvendinger til at 
omsøkt eiendom ble lagt som tilleggsareal til gnr./bnr.  44/4, 44/7, 44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 
i Eigersund. De mente bruksrasjonaliseringen ga en god langsiktig eiendomsstruktur. 

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. 

Formålet med ervervet er å legge konsesjonseiendommen som tilleggsjord til 
landbrukseiendom gnr./bnr.  44/4, 44/7, 44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund og  leie bort 
jorda med formål tradisjonelt jordbruk.  Eiendommen blir nå leid ut til Magne Mydland.  Hans 
Petter Bøgh Hafsø har ingen formell utdannelse innen landbruk. 

Det er ingen ideell løsning at gården selges til et bruk som selv ikke har selvstendig drift. 
Hans Petter Bøgh Hafsø bidrar imidlertid til å opprettholde produksjonen på eiendommen til 
Magne Mydland som har satset tungt innen landbruk. Det oppnås også en svært god 
bruksrasjonalisering i denne saken. Det ligger arronderingsmessig svært godt til rette for at 
eiendommen gnr./bnr. 111/6 legges som tilleggsjord til nabobruket  gnr./bnr. 44/4, 44/7, 44/9, 
113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund.  Dette bidrar til å sikre en god atkomst til eiendommen 
gnr./bnr. 113/2 og 3 og 42/5. I dag nyttes en hengebru i dårlig stand på Kvåle som atkomst til 
eiendommen gnr./bnr. 113/2 og 3 og 42/5. Nå kan brua på Klungland nyttes som atkomst 
over elva i stedet.  Det er også svært positivt for saken at Hans Petter Bøgh Hafsø vil gi 
veirett over gnr./bnr. 111/6 til Morten Sleveland som eier driftsenheten gnr./bnr.  112/4, 
113/1, 115/11 og 42/6 slik at han også kan få en grei atkomst til eiendommene gnr./bnr. 
113/1 og 42/6, og dermed slipper å nytte hengebrua ved Kvåle. 

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

Verdivurdering 
gnr./bnr. 111/6: Verdi

71,9  dekar fulldyrket jord 647.100

 89 dekar innmarksbeite 534.000

258,8 dekar skog 207.040

 206,9 dekar annet 
areal 41.380

Våningshus 700.000

Driftsbygning 600.000

Gjødslkumme 150.000

Boverdi 400.000
Melkekvote, 
kapitalisert 770000

Totalt 4.049.520

Avtalt kjøpesum er kr. 5,7 millioner. En finner at kjøpesummen ikke er forsvarlig i henhold til 
§ 9 i konsesjonsloven. 

Hvis prisen settes ned til ca. kr. 4,1 millioner vil en akseptere kjøpet. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Hans Petter Bøgh Hafsø 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 111/6 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 5.700.000.  

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 111/6 skal legges til og drives sammen med eiendommen gnr./bnr. 44/4, 44/7, 
44/9, 113/2, 113/3 og 42/5 i Eigersund som en driftsenhet på en landbruksmessig forsvarlig.  
Gnr./bnr. 113/1 og 42/6 i Eigersund må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 111/6.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
293713 Gårdskart
293660 Angående gnr. 111 bnr. 6
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275839
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 111 bnr. 6 - Hans Petter Bøgh 
Hafsø

275840 Oversendelsesbrev
275841 Landbrukstakst
275842 Gårdskart
275843 Leiekontrakt melkekvote
275844 Avtale om leie av areal
275845 Kvoteordning for melk
275846 Tegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 19.03.2013 Hans Petter Bøgh Hafsø
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 111 bnr. 6 - Hans Petter Bøgh Hafsø

1 I 19.03.2013 Hans Petter Bøgh Hafsø
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
gnr. 111 bnr. 6 - Hans Petter Bøgh Hafsø

3 I 18.07.2013
FAST Eiendomsmegling 
AS

Angående gnr. 111 bnr. 6

5 X 18.07.2013 Gårdskart

Parter i saken:
            

Advokat Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.07.2013
Arkiv: :GBR-19/9, FA-
V65, FA-V63
Arkivsaksnr.:
12/1989
Journalpostløpenr.:
13/20466

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
167/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fritak fra driveplikten  -  gnr. 19 bnr. 9 - Else 
Marit Aase
  

Sammendrag:
Else Marie Aase søker 08.10.2012 om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 19/9 i Eigersund. 
Hun ønsker fritak fra driveplikten fra og med 16.10.2012 og 5 år frem til 15.10.2017.
Gården blir leid vekk til Odd Inge Laupstad i samme periode.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Else Marit Aase fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
19/9 i Eigersund i 5 år fra 16.10.2012 til og med 15.10.2017. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 19/9 blir leid bort i denne perioden.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Else Marie Aase søker 08.10.2012 om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 19/9 i Eigersund. 
Hun ønsker fritak fra driveplikten i 5 år fra og med 16.10.2012 og 5 til 15.10.2017.
Gården blir leid vekk til Odd Inge Laupstad i samme periode.  

Else Marit Aase overtok gården gnr./bnr. 19/9 i 2002.  Det kan være aktuelt at en av barna  
overtar eiendommen om 5 år. Derfor ønsker hun ikke å leie bort jordbruksarealene på 
gården i mer enn 5 år.  

Eiendommen gnr./bnr. 19/9 har ca. 15,1 dekar fulldyrket jord, 15,2 dekar overflatedyrket jord, 
127,3 dekar med innmarksbeite, ca. 79,3 dekar med skog og ca. 63,5 dekar med utmark, 
totalt 300,4 dekar. 

Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
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Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han/hun trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten.  

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som 
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til å lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.

Søknaden om å leie bort landbrukseiendommen i mindre enn 10 år er i realiteten en søknad 
om fritak fra driveplikten etter dagens regelverk.  

En viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år. 
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En mener at det viktigste vil være at jordbruksarealene blir drevet på en forsvarlig måte, og 
at bortleie i 5 år kan være en god løsning.  En har forståelse for at Else Marit Aase ikke 
ønsker å leie bort gården i mer enn 5 år, da det kan være aktuelt med eiendomsoverdragelse 
innen 5 år. 

En vil anbefale Planteknisk utvalg om å tillate søknaden om fritak fra driveplikten for å kunne 
leie bort eiendommen i 5 år.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8 søknad fra Else Marit Aase om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 19/9 i Eigersund. Dette med følgende begrunnelse: 
********************.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
249223 Signert avtale om jordleie
249222 Søknad om reduksjon i kravet om 10 års bortleie gnr. 19 bnr. 9

295464
Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.10.2012 Else Marit Aase
Søknad om reduksjon i kravet om 10 års bortleie 
gnr. 19 bnr. 9

3 X 12.08.2013 Kart

Parter i saken:
            

Else Marit Aase Åseveien 136 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.07.2013
Arkiv: :GBR-13/53, FA-
V65, FA-V63
Arkivsaksnr.:
08/2664
Journalpostløpenr.:
13/20454

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
168/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fritak fra driveplikten i forbindelse med 
forpaktning - gnr. 13 bnr. 53 - Gunnar Åvendal
  
Sammendrag:
Gunnar Åvendal søker 30. mai 2013 om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 13/53 i Eigersund. 
Han ønsker fritak fra driveplikten fra og med 01.07.2013 og 5 år frem til og med 30.06.2018.

Gården blir forpaktet vekk til datteren Kirsten Åvendal. Hun har forpaktet gården fra 
01.07.2008. 

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Gunnar Åvendal fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
13/53 i Eigersund fra 01.07.2013 til og med 30.06.2018. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 13/53 blir forpaktet bort i denne perioden.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gunnar Åvendal søker 30. mai om fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 13/53 i Eigersund. Han 
ønsker fritak fra driveplikten fra og med 01.07.2013 og 5 år frem til og med 20.06.2018.

Gården blir forpaktet vekk til Kirsten Åvendal. Hun har forpaktet gården fra 01.07.2008. 

Kirsten Åvendal og Gunnar Åvendal inngikk forpaktningskontrakt  før de nye reglene om 
driveplikt tok til å gjelde 1.7.2009. 

Gunnar Åvendal overtok gården gnr./bnr. 13/53 i 1971.   

Eiendommen gnr./bnr. 13/53 har ca. 15,3 dekar fulldyrket jord, 67,8 dekar med 
innmarksbeite, ca. 8 dekar med skog og ca. 12,2 dekar med utmark, totalt 103,3 dekar.    
Drift på bruket er sauehold.  Pr.1.1.2013 var det 64 vinterfôra sau på bruket.  
Det leies jordbruksareal til driften (14 dekar fulldyrket jord og 58 dekar innmarksbeite).  
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Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han/hun trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten.  

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som 
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til å lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.

Søknaden om å forpakte bort landbrukseiendommen er i realiteten en søknad om fritak fra 
driveplikten etter dagens regelverk.  
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En viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år. En er likevel overrasket over at Statens landbruksforvaltning ikke 
gjør unntak i slike tilfeller slik at driveplikten kan oppfylles ved forpaktning av 
landbrukseiendommer i 5 år eller mer. 

En mener at det viktigste vil være at jordbruksarealene blir drevet på en forsvarlig måte, og 
at en bortforpaktning i 5 år kan være en god løsning. 

Kirsten Åvendal og Gunnar Åvendal inngikk forpaktningskontrakt 01.07.2008, før de nye 
reglene om driveplikt tok til å gjelde (01.07.2009).  Gunnar Åvendal fikk først driveplikt 
01.07.2013 når forpaktningstiden gikk ut. Kirsten skal forpakte gården videre og Gunnar 
Åvendal må derfor ha fritak fra driveplikten.  

En vil anbefale Planteknisk utvalg om å tillate søknaden om fritak fra driveplikten for å kunne 
forpakte bort eiendommen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8 søknad fra Gunnar Åvendal om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 13/53 i Eigersund. Dette med følgende begrunnelse: 
********************.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
286754 Søknad om fritak fra driveplikt gnr. 13 bnr. 53
29860 Forpaktningskontrakt - gnr. 13 bnr. 53 - Kirsten Åvendal
32386 Forpaktningskontrakt - gnr./bnr. 13/53 - Gunnar Åvendal og Kirsten Åvendal
295466 kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.06.2008 Gunnar Åvendal
Forpaktningskontrakt - gnr. 13 bnr. 53 - Kirsten 
Åvendal

2 U 30.07.2008
Gunnar Åvendal; 
Kirsten Åvendal

Forpaktningskontrakt - gnr./bnr. 13/53 - Gunnar 
Åvendal og Kirsten Åvendal

3 I 30.05.2013 Gunnar Åvendal Søknad om fritak fra driveplikt gnr. 13 bnr. 53
5 X 12.08.2013 Kart
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Parter i saken:
            

Gunnar Åvendal Gamle Hestnesvei 27 4372 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret

Gunnar Åvendal

Gamle hestnesv. 27
4370 EGERSUND

Vår ref.: 08/19472 / 08/2664 / GBR-13/53, FA-V65 Dato: 30.07.2008

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Direkte telefon: 51 46 10 32 /

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Forpaktningskontrakt - gnr./bnr. 13/53 - Gunnar Åvendal og Kirsten Åvendal 

Fakta 
Eier av gnr. 13/53 i Sokndal, Gunnar Åvendal,  har inngått forpaktningskontrakt med sin datter 
Kirsten Åvendal vedrørende forpaktning av ovennevnte eiendom. 

Forpaktningskontrakt inngått 20.06.2008 er mottatt av landbrukskontoret 20.06.2008.

Forpaktningskontrakten omfatter jordbruksarealet på ca. 79 dekar, hvorav ca. 19 dekar fulldyrket 
jord og 60 dekar innmarksbeite, og driftsbygningen..  

Forpaktningen omfatter ikke dyr og maskiner. Disse skal overtas av forpakter etter avtalt pris.  

Forpaktningen gjelder i 5 år, fra 01.07.2008 til 30.06.2013. 

Forpaktningsavgiften er kr. 0. 

Det er enighet om å ikke holde skjønn ved tiltredelse og fratredelse. 

I de forhold der det ikke er truffet særskilt avtale, viser en til forpaktningslovens bestemmelser. 

For ytterligere opplysninger, vises det til forpaktningskontrakten.

Vurdering
Det skal ikke holdes tiltredelsesskjønn og fratredelsesskjønn. Dette kan aksepteres da  
forpaktningsavtalen er mellom far og datter.  

Jordbrukssjefen har ellers ingen merknader til den inngåtte kontrakten.
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Besøksadresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland / Landbrukssenter Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

ADMINISTRASJONEN HAR FATTET FØLGENDE VEDTAK ETTER 

DELEGERT MYNDIGHET:
Jordbrukssjefen godkjenner den inngåtte forpaktningskontrakten mellom Gunnar Åvendal og 
Kirsten Åvendal vedr. forpaktning av gnr./bnr. 13/53 i Eigersund.

Forpaktningen gjelder i perioden 01.07.2008 til 30.06.20013 (5 år). 

Vedtaket er fattet av jordbrukssjefen i henhold til gjeldende fullmakt, jfr. 
Kommunestyresak 115/07 på møte 12.11.07, formannskapssak 03/08 på møte 
23.01.2008 og videredelegering av  rådmannen av 6. mai 2008..

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef

Likelydende brev sendt til:      

Gunnar Åvendal Gamle hestnesv. 27 4370 EGERSUND
Kirsten Åvendal Gamle hestnesv. 27 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland / Landbrukssenter Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Landbrukskontoret

Kirsten Åvendal

Gamle hestnesv. 27
4370 EGERSUND

Vår ref.: 08/19472 / 08/2664 / GBR-13/53, FA-V65 Dato: 30.07.2008

Saksbehandler: Steinar Nordvoll Direkte telefon: 51 46 10 32 /

E-post: steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Forpaktningskontrakt - gnr./bnr. 13/53 - Gunnar Åvendal og Kirsten Åvendal 

Fakta 
Eier av gnr. 13/53 i Sokndal, Gunnar Åvendal,  har inngått forpaktningskontrakt med sin datter 
Kirsten Åvendal vedrørende forpaktning av ovennevnte eiendom. 

Forpaktningskontrakt inngått 20.06.2008 er mottatt av landbrukskontoret 20.06.2008.

Forpaktningskontrakten omfatter jordbruksarealet på ca. 79 dekar, hvorav ca. 19 dekar fulldyrket 
jord og 60 dekar innmarksbeite, og driftsbygningen..  

Forpaktningen omfatter ikke dyr og maskiner. Disse skal overtas av forpakter etter avtalt pris.  

Forpaktningen gjelder i 5 år, fra 01.07.2008 til 30.06.2013. 

Forpaktningsavgiften er kr. 0. 

Det er enighet om å ikke holde skjønn ved tiltredelse og fratredelse. 

I de forhold der det ikke er truffet særskilt avtale, viser en til forpaktningslovens bestemmelser. 

For ytterligere opplysninger, vises det til forpaktningskontrakten.

Vurdering
Det skal ikke holdes tiltredelsesskjønn og fratredelsesskjønn. Dette kan aksepteres da  
forpaktningsavtalen er mellom far og datter.  

Jordbrukssjefen har ellers ingen merknader til den inngåtte kontrakten.
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Besøksadresse: Sirdalsveien 38, 4376 Helleland / Landbrukssenter Telefon: 51 46 10 30
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 10 31
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

ADMINISTRASJONEN HAR FATTET FØLGENDE VEDTAK ETTER 

DELEGERT MYNDIGHET:
Jordbrukssjefen godkjenner den inngåtte forpaktningskontrakten mellom Gunnar Åvendal og 
Kirsten Åvendal vedr. forpaktning av gnr./bnr. 13/53 i Eigersund.

Forpaktningen gjelder i perioden 01.07.2008 til 30.06.20013 (5 år). 

Vedtaket er fattet av jordbrukssjefen i henhold til gjeldende fullmakt, jfr. 
Kommunestyresak 115/07 på møte 12.11.07, formannskapssak 03/08 på møte 
23.01.2008 og videredelegering av  rådmannen av 6. mai 2008..

Med vennlig hilsen

Steinar Nordvoll
Jordbrukssjef

Likelydende brev sendt til:      

Gunnar Åvendal Gamle hestnesv. 27 4370 EGERSUND
Kirsten Åvendal Gamle hestnesv. 27 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.07.2013
Arkiv: :GBR-4/6, FA-L33
Arkivsaksnr.:
12/2458
Journalpostløpenr.:
13/20763

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
169/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fradeling av en parsell til boligformål -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  -
Ole Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 3. gangs 
behandling - Klage fra Fylkesmannen i Rogaland på 
kommunen sitt vedtak
  

Sammendrag:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område. Parsellen ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Planteknisk utvalg stilte seg 
positiv til å gi dispensasjon på møte i sak PTU-021/13  på møte 05.02.2013.  Fylkesmannen i 
Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som omsøkt. Ole 
Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. Planteknisk utvalg ga tillatelse til dispensasjon og deling som omsøkt i sak 
146/13 på møte 11.06.2013.  Fylkesmannen påklagde formannskapets vedtak i brev av 
04.07.2013. Fylkesmannen ber om at vedtaket blir gjort om. 

Saksgang:
Tas klagen fra fylkesmannen til følge avgjøres saken av Planteknisk utvalg.
Tas klagen ikke til følge avgjøres saken av en settefylkesmann, normalt Fylkesmannen i 
Vest-Agder. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg tar ikke klagen fra Fylkesmannen til følge og opprettholder vedtaket i sak 
PTU-146/13 på møte 04.07.2013 om å tillate til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til 
boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----
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KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

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

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

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

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

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

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

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-021/13 Vedtak:

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

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

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

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

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

Dette med følgende begrunnelse:
- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.”

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

PTU-146/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 
m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende 
grunner for å kunne gi dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes 
følgende betingelser for vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område i henhold til gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.  Parsellen 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510).

Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Omsøkte parsell består av annet areal.  Parsellen vil grense inntil landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. 
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Omsøkt parsell ligger ca. 950 meter fra tunet på gården målt langs vei. 

Gnr./bnr. 4/6  har ca. 15,2 dekar fulldyrket jord, ca. 7 dekar innmarksbeite, ca. 3,7 dekar med 
skog og ca. 25,2 dekar med annet areal.  Ole Christen Skadberg eier i tillegg ca. 22% av 
felles hei på ca. 469 dekar på Hellvik. Her er det ca. 153 dekar med skog.

Ole Christen Skadberg eier også gnr./bnr. 4/42 som er en fradelt boligtomt  og gnr./bnr.  
4/129 som er regulert til campingformål. Her var det tidligere ca. 26 dekar fulldyrket jord.  

Reguleringsplanen Skadberg feriesenter ble vedtatt i kommunestyret 14.02.2000. Jordloven 
gjelder ikke innenfor regulert område. Gnr./bnr. 4/129 er derfor ikke en del av driftsenheten 
gnr./bnr. 4/6, men en selvstendig eiendom som kan selges fritt. På gnr./bnr. 4/129 er det 
campingvogner, hytter,  bobiler og båtplasser. Når alt står ferdig skal det være 55 
campingvogner, 13 hytter, plass til 50 bobiler og diverse båtplasser på gnr./bnr. 4/129. 

Bygningene på bruket gnr./bnr. 4/6 omfatter 1 bolighus og 1 driftsbygning.  Bygningene er i 
brukbar stand, men har enkel standard. Ole Christen Skadbergs tante bor i det eneste 
bolighuset på gnr./bnr. 4/6. Hun har borett her så lenge hun lever. På sikt skal datteren til Ole 
Christen Skadberg overta bruket og bo i dette huset.   

Det er ikke drift med husdyr på gården. Jordbruksarealet på bruket leies vekk til  Gunnar 
Palmer Skadberg. Når datteren overtar bruket kan det være aktuelt med egen drift eller 
fortsatt bortleie.  

Omsøkt  parsell ligger i et LNF- område, men ikke i et kjerneområde for jordbruk 
(hensynssone landbruk – H510) på kommuneplanens arealdel. 

Ole Christen Skadberg søkte om å få med et område på ca.  5 dekar som spredt 
boligbygging i forbindelse med siste rullering av kommuneplanens arealdel.  Omsøkt parsell 
ligger innenfor dette området. Ole Christen Skadberg mener selv det var en del faktafeil i 
vurderingen som gjorde at feltet ikke ble lagt inn.  Det ble blant annet opplyst om at feltet lå 
nær Surtetjørn, og i nærheten av drikkevann. Det er Sauatjørn som lå ca. 90 meter fra 
omsøkte felt, og det er badevann. Omsøkt felt lå heller ikke innenfor kjerneområde for 
jordbruk som det ble hevdet.  

Planteknisk utvalg stilte seg positiv til å gi dispensasjon på møte 05.02.2013 i sak 21/13. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som 
omsøkt. Det vises til ny plan- og bygningslov hvor det kom en innskjerping i reglene om 
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart 
større en ulempene, jf. §19-2 i plan- og bygningsloven.  Fylkesmannen mener det i saken 
ikke er påpekt hvilke fordeler i saken som er større enn ulempene. Så lenge det ikke 
tungtveiende fordeler i saken, er det heller ikke åpnet for å gi dispensasjon. 

Fylkesmannen mener at en godkjenning av denne typer søknader kan føre til et fremtidig 
press om spredt boligbygging i andre områder på Eigerøy og i kommunen. Videre kan saken 
få presedens for senere søknader, siden saken ikke er unik. Fylkesmannen forventer at 
kommunen følger kommuneplanen, når det gjelder hvor spredt boligbygging skal tillates i 
LNF- områder. Lempelig dispensasjonspraksis skaper uheldige driftsforhold for landbruket, 
manglende forutsigbarhet og gir ikke varige gode løsninger. Fylkesmannen støtter opp om 
vurderingen til administrasjonen i kommunen og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt 

Ole Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. Ole Christen Skadberg skriver følgende: ”Jeg viser til ovennevnte sak og jeg 
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vil med dette brevet både forhøre meg om videre saksgang og samtidig stille meg til 
dispensasjon dersom ytterligere informasjoner er påkrevd i den videre behandling. I 
uttalelses fra Fylkesmannen er det muligens elementer som jeg kan være med på å 
oppklare, i tillegg tillat det vel bør være av interesse at det pågår oppføring av nybygg i 
umiddelbar nærhet. Dersom det har praktisk betydning for saken, kan selvsagt grensen på 
den parsell som det er gitt dispensasjon for flyttes til grensen for de nevnte to hus, slik at det 
ikke blir en parsell mellom. ”  

Planteknisk utvalg ga tillatelse til dispensasjon og deling som omsøkt i sak 146/13 på møte 
11.06.2013.  Fylkesmannen påklagde formannskapets vedtak i brev av 04.07.2013. 
Fylkesmannen ber om at vedtaket blir gjort om. 
Fylkesmannen viser til at det i kommuneplanen for Eigersund er godkjent rikelig omfang av 
boligareal på Eigerøy. Aktuell eiendom er en del av et sammenhengende LNF-område. 
Omsøkt areal er ikke avsatt til boligformål. Fradeling av en enkelttomt vil skape uheldig 
presedens og vil undergrave kommuneplanen som et styringsverktøy.  
For å kunne gi dispensasjon må hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra ikke ble 
vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være klart større enn 
ulempene. 

Saksbehandlers vurderinger:
En er enig i fylkesmannen sin uttalelse i brev av 19.03.2013 og påklagingsbrev av 
04.07.2013. 

Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner. Det foreligger ikke tungtveiende grunner for å gi 
dispensasjon i denne saken.

Boligbygging bør skje hvor det er avsatt områder til dette på kommuneplanen (boligområder 
og områder for spredt boligbygging). Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar 
arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen som helhet. En 
dispensasjon kan fort gi presedens for andre eiendommer på Eigerøy og i resten kommunen.

En bør avslå omsøkt deling, da den ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Det er imidlertid bestemt at administrasjonen skal stille seg bak det politiske vedtaket sist 
saken ble behandlet i Planteknisk utvalg.  En anbefaler derfor å  tillate fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~
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Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg tar klagen til følge og omgjør vedtaket i sak 146/13 på møtet 

11.06.2013 om å tillate fradeling av parsell på ca. 1000m2  fra gnr./bnr. 4/6 i 
Eigersund til boligformål. 

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon i 
medhold av §19-2 i plan- og bygningsloven til fradeling av en parsell på ca. 1000 
m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.  ********************

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

292923
Klage på vedtak om å gi dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 1000m2 
boligtomt på gnr. 4 bnr. 6 - Eigerøy

283492
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, Ytstebrødveien 
374 - 2. gangs behandling

259067
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

259068 Gjenpart av nabovarsel
259069 Div. kart
263251 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

275442
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 4 bnr. 6

281552
Vedr. uttalelse fylkesmannen i Rogaland, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.12.2012 Ole Christen Skadberg
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av 
grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg, Ytstebrødvn. 374

2 U 31.12.2012 Ole Christen Skadberg
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon og 
deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

4 X 20.01.2013
Utsnitt av kommuneplanens arealdel vedtatt 
2011

5 U 25.01.2013 Ole Christen Skadberg Varsel/informasjon om befaring

6 U 08.02.2013 Ole Christen Skadberg

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

7 U 08.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland; 

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
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Rogaland 
Fylkeskommune

arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

8 I 19.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 4 bnr. 6

9 I 17.04.2013 Ole Christen Skadberg
Vedr. uttalelse fylkesmannen i Rogaland, deling 
av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg, Ytstebrødvn. 374

11 U 13.06.2013 Ole Christen Skadberg

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling

12 I 04.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på vedtak om å gi dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av 1000m2 
boligtomt på gnr. 4 bnr. 6 - Eigerøy

Parter i saken:
            

Ole Christen Skadberg Ytstebrødveien 374 4374 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.05.2013
Arkiv: :GBR-4/6, FA-L33
Arkivsaksnr.:
12/2458
Journalpostløpenr.:
13/14330

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
146/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om fradeling av en parsell til boligformål -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  -
Ole Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 2. gangs 
behandling
  

Sammendrag:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område. Parsellen ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Planteknisk utvalg stilte seg 
positiv til å gi dispensasjon på møte i sak PTU-021/13 på møte 05.02.2013.  Fylkesmannen i 
Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som omsøkt. Ole 
Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i 
Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi 
dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved 
å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende betingelser for 
vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes  offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

11.06.2013 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:

Tor-Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
1. ”Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell på 
ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

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

Dette med følgende begrunnelse:
- Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel.”

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

PTU-146/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 
4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne gi dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” 
og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende 
betingelser for vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
05.02.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

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

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

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

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

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

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-021/13 Vedtak:

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

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

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

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område i henhold til gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.  Parsellen 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510).

Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.
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Omsøkte parsell består av annet areal.  Parsellen vil grense inntil landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. 

Omsøkt parsell ligger ca. 950 meter fra tunet på gården målt langs vei. 

Gnr./bnr. 4/6  har ca. 15,2 dekar fulldyrket jord, ca. 7 dekar innmarksbeite, ca. 3,7 dekar med 
skog og ca. 25,2 dekar med annet areal.  Ole Christen Skadberg eier i tillegg ca. 22% av 
felles hei på ca. 469 dekar på Hellvik. Her er det ca. 153 dekar med skog.

Ole Christen Skadberg eier også gnr./bnr. 4/42 som er en fradelt boligtomt  og gnr./bnr.  
4/129 som er regulert til campingformål. Her var det tidligere ca. 26 dekar fulldyrket jord.  

Reguleringsplanen Skadberg feriesenter ble vedtatt i kommunestyret 14.02.2000. Jordloven 
gjelder ikke innenfor regulert område. Gnr./bnr. 4/129 er derfor ikke en del av driftsenheten 
gnr./bnr. 4/6, men en selvstendig eiendom som kan selges fritt. På gnr./bnr. 4/129 er det 
campingvogner, hytter,  bobiler og båtplasser. Når alt står ferdig skal det være 55 
campingvogner, 13 hytter, plass til 50 bobiler og diverse båtplasser på gnr./bnr. 4/129. 

Bygningene på bruket gnr./bnr. 4/6 omfatter 1 bolighus og 1 driftsbygning.  Bygningene er i 
brukbar stand, men har enkel standard. Ole Christen Skadbergs tante bor i det eneste 
bolighuset på gnr./bnr. 4/6. Hun har borett her så lenge hun lever. På sikt skal dattera til Ole 
Christen Skadberg overta bruket og bo i dette huset.   

Det er ikke drift med husdyr på gården. Jordbruksarealet på bruket leies vekk til  Gunnar 
Palmer Skadberg. Når dattera overtar bruket kan det være aktuelt med egen drift eller 
fortsatt bortleie.  

Omsøkt  parsell ligger i et LNF- område, men ikke i et kjerneområde for jordbruk 
(hensynssone landbruk – H510) på kommuneplanens arealdel. 

Ole Christen Skadberg søkte om å få med et område på ca.  5 dekar som spredt 
boligbygging i forbindelse med siste rullering av kommuneplanens arealdel.  Omsøkt parsell 
ligger innenfor dette området. Ole Christen Skadberg mener selv det var en del faktafeil i 
vurderingen som gjorde at feltet ikke ble lagt inn.  Det ble blant annet opplyst om at feltet lå 
nær Surtetjørn, og i nærheten av drikkevann. Det er Sauatjørn som lå ca. 90 meter fra 
omsøkte felt, og det er badevann. Omsøkt felt lå heller ikke innenfor kjerneområde for 
jordbruk som det ble hevdet.  

Planteknisk utvalg stilte seg positiv til å gi dispensasjon på møte 05.02.2013 i sak 21/13. 

Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som 
omsøkt. Det vises til ny plan- og bygningslov hvor det kom en innskjerping i reglene om 
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart 
større en ulempene, jf. §19-2 i plan- og bygningsloven.  Fylkesmannen mener det i saken 
ikke er påpekt hvilke fordeler i saken som er større enn ulempene. Så lenge det ikke 
tungtveiende fordeler i saken, er det heller ikke åpnet for å gi dispensasjon. 

Fylkesmannen mener at en godkjenning av denne typer søknader kan føre til et fremtidig 
press om spredt boligbygging i andre områder på Eigerøy og i kommunen. Videre kan saken 
få presedens for senere søknader, siden saken ikke er unik. Fylkesmannen forventer at 
kommunen følger kommuneplanen, når det gjelder hvor spredt boligbygging skal tillates i 
LNF- områder. Lempelig dispensasjonspraksis skaper uheldige driftsforhold for landbruket, 
manglende forutsigbarhet og gir ikke varige gode løsninger. Fylkesmannen støtter opp om 
vurderingen til administrasjonen i kommunen og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt 
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Ole Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. Ole Christen Skadberg skriver følgende: ”Jeg viser til ovennevnte sak og jeg 
vil med dette brevet både forhøre meg om videre saksgang og samtidig stille meg til 
dispensasjon dersom ytterligere informasjoner er påkrevd i den videre behandling. I 
uttalelses fra Fylkesmannen er det muligens elementer som jeg kan være med på å 
oppklare, i tillegg tillat det vel bør være av interesse at det pågår oppføring av nybygg i 
umiddelbar nærhet. Dersom det har praktisk betydning for saken, kan selvsagt grensen på 
den parsell som det er gitt dispensasjon for flyttes til grensen for de nevnte to hus, slik at det 
ikke blir en parsell mellom. ”  

Saksbehandlers vurderinger:
En er enig i fylkesmannen sin uttalelse. Det foreligger ikke tungtveiende grunner for å gi 
dispensasjon i denne saken. 

Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner. 

Boligbygging bør skje hvor det er avsatt områder til dette på kommuneplanen (boligområder 
og områder for spredt boligbygging). Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar 
arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen som helhet. En 
dispensasjon kan fort gi presedens for andre eiendommer på Eigerøy og i resten kommunen.

Nybygg i umiddelbar nærhet foregår på en allerede fradelt tomt ved hovedveien. Eldre hus er 
revet. Det har ingen betydning for saken. Hvis omsøkt parsell flyttes ned til grensen for 
allerede fradelte parseller med bolighus i området, så vil dette være en bedre 
landbruksmessig løsning, såfremt det ikke plasseres på innmarksbeite.   

Planteknisk utvalg bør likevel avslå omsøkt deling, da den ikke er i tråd med 
kommuneplanens arealdel.

Det er bestemt at administrasjonen skal stille seg bak det politiske vedtaket sist saken ble 
behandlet i Planteknisk utvalg.  En anbefaler derfor å  tillate fradeling av en parsell på ca. 
1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
3. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 

kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i 
plan- og bygningsloven søknad fra Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell 
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på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

259067
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

259068 Gjenpart av nabovarsel
259069 Div. kart
263251 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

275442
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 4 bnr. 6

281552
Vedr. uttalelse fylkesmannen i Rogaland, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.12.2012 Ole Christen Skadberg
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av 
grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg, Ytstebrødvn. 374

2 U 31.12.2012 Ole Christen Skadberg
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon og 
deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

4 X 20.01.2013
Utsnitt av kommuneplanens arealdel vedtatt 
2011

5 U 25.01.2013 Ole Christen Skadberg Varsel/informasjon om befaring

6 U 08.02.2013 Ole Christen Skadberg

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

7 U 08.02.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

8 I 19.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av parsell til 
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Parter i saken:
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4/12, FA-L33
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13/152
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Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
170/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fradeling  av to parseller med bolig og tre 
strandparseller  - gnr. 4 bnr. 9 og 12 - Siv Teigen Bergslien -
2. gangs behandling
  

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

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

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 121/13 på møte 28.05.2013 til fradeling av en 
parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund og til 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. Planteknisk utvalg ga i samme sak tillatelse til fradeling 
av en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund,  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 og  tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 0,3 med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund.

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til fradeling av parsell på 
ca. 0,9 dekar med bolig.  Fylkesmannen støtter ellers kommunen sitt vedtak.  

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg gir etter §§ 19-2 og 20-1 i plan- og bygningsloven Siv Teigen 

Bergslien tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra 
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gnr./bnr. 4/9 i Eigersund. Med følgende begrunnelse: Adkomst er fra offentlig vei og 
fremstår som en egen parsell.

2. Planteknisk utvalg gir Siv Teigen Bergslien etter §19-2 og 20-1 tillatelse fradeling av 
en parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til 
boligformål. En finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi 
dispensasjon etter §19-2 fra kravet om reguleringsplan. Hensynene bak 
kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
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 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 stmmer 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 
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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.

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

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

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

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

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

En strandparsell med naust på ca. 0,3 dekar skal fradeles gnr./bnr. 4/12 og overføres til 
gnr./bnr. 4/8.  Omsøkt parsell ligger innenfor reguleringsplanen for Skadbergstronden avsatt 
til naust. 

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

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

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

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

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

Planteknisk utvalg stilte seg positiv i sak 121/13 på møte 28.05.2013 til fradeling av en 
parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund og til 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. Planteknisk utvalg ga i samme sak tillatelse til fradeling 
av en parsell på ca. 34,4 dekar fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund kommunene, 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 og  tillatelse til fradeling 
av en parsell på ca. 0,3 med naust fra gnr./bnr. 4/12 i Eigersund.

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til fradeling av parsell på 
ca. 0,9 dekar med bolig fra gnr./bnr. 4/9.   Fylkesmannen mener parsell med bolig på 
gnr./bnr. 4/9 er en del av en helhetlig landbrukseiendom, og en fradeling vil bli en oppsplitting 
av et mer sammenhengende landbruksområde. Dette kan føre til svekkede driftsvilkår for 
landbrukseiendommen. Fylkesmannen støtter ellers kommunen sitt vedtak.  

Tillatelse til fradeling av andel i sameieparsell, fradeling av parsell til Eigersund kommune og 
fradeling av parsell med naust ble avgjort ved 1. gangs behandling. Ved 2. gangs behandling 
avgjøres fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund 
og fradeling av en parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til 
boligformål.

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

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

Da omsøkte bolighus på gnr./bnr. 4/12 allerede er oppført mener en det kan gis dispensasjon 
fra kravet til reguleringsplan.  Gjenværende parsell på ca. 4,9 dekar som vil ha benevnelse 
gnr./bnr. 4/12 kan imidlertid ikke bebygges før det er utarbeidet en reguleringsplan.    

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

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

En er enig med  Fylkesmannen i at  parsell med bolig på gnr./bnr. 4/9 er en del av en 
helhetlig landbrukseiendom, og en fradeling vil bli en oppsplitting av et mer 
sammenhengende landbruksområde. Dette kan føre til svekkede driftsvilkår for 
landbrukseiendommen. 

Planteknisk utvalg bør avslå søknad om fradeling av parsell med bolig fra gnr./bnr. 4/9 i 
Eigersund.  

Det er bestemt at administrasjonen skal stille seg bak det politiske vedtaket sist saken ble 
behandlet i Planteknisk utvalg. I forslag til vedtak anbefaler en derfor også å tillate fradeling 
av parsell med bolig fra gnr./bnr. 4/9 i Eigersund. 

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 
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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. Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten av omsøkt parsell.  

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår dispensasjonssøknad etter § 19-2 i plan- og bygningsloven  

fra Siv Teigen Bergslien om fradeling av en parsell på ca. 0,9 dekar med bolighus fra  
gnr./bnr. 4/9 i Eigersund.   

2. Planteknisk utvalg gir Siv Teigen Bergslien etter §19-2 og 20-1 tillatelse fradeling av 
en parsell med bolighus på ca. 0,75 dekar fra gnr. /bnr. 4/12 i Eigersund til 
boligformål. En finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi  
dispensasjon etter §19-2 fra kravet om reguleringsplan. Hensynene bak 
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kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene.  

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

273976
Søknad om fradeling av to parseller med bolig og tre strandparseller - gnr. 4 bnr. 9 
og gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien

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

291858
Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av to paraseller med bolig og tre 
strandparaseller gnr. 4 bnr. 9 og 12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

1 I 09.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

3 I 23.01.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

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

4 U 17.02.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

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

9 U 15.05.2013
Siv Teigen Bergslien; 
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

Varsel/informasjon om befaring

10 U 29.05.2013
Siv Teigen Bergslien; 
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

11 U 29.05.2013 Fylkesmannen i Særutskrift: Søknad om fradeling av to parseller 
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Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

med bolig og tre strandparseller - gnr. 4 bnr. 9 og 
gnr. 4 bnr.12 - Siv Teigen Bergslien

12 I 17.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av to paraseller med bolig og tre strandparaseller 
gnr. 4 bnr. 9 og 12

Parter i saken:
            
SØK Byggmestrene Larsen 

& Bjørkeland AS
Gamle Sokndalsveien 
38

4372 EGERSUND

TIL Siv Teigen Bergslien Ytstebrødveien 358 4374 EGERSUND

Side 379 av 1043



1

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

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
121/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

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

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

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

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

Rådmannens forslag til vedtak:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

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

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

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

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

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

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

~ o ~

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

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

1 I 09.01.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

3 I 23.01.2013
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

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

4 U 17.02.2013
Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland AS

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

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

Parter i saken:
            
SØK Byggmestrene Larsen 

& Bjørkeland AS
Gamle Sokndalsveien 
38

4372 EGERSUND

TIL Siv Teigen Bergslien Ytstebrødveien 358 4374 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sturla Stokkeland 
Sendt: 07.02.2013 
Til:  Jarle Valle 
Kopi: 
Emne: Dispensasjonssøknad fradeling bolig gnr. 4 bnr. 9 og gnr. 4 bnr. 12 
________________________________________________________________ 

 Hei,

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

Mvh

Sturla Stokkeland
Larsen & Bjørkeland AS
Tlf: 979 85 778

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Scan fra Kopi Maskin [mailto:scan@larsenogbjorkeland.no] 
Sendt: 7. februar 2013 14:36
Til: Sturla Stokkeland
Emne: Send data fra MFP07384272 07/02/2013 14:36

Skann fra MFP07384272

Dato: 07/02/2013 14:36
Antall sider:  2
Oppløsning:  400x400 DPI
----------------------------------------
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2013
Arkiv: :GBR-17/3, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/1176
Journalpostløpenr.:
13/20675

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
171/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fradeling av tre parseller fra gnr. 17 bnr. 3 - Jan 
Steinar Puntervold, Hålandsveien 77
  

Sammendrag:
Dalane Kreditt og Tomteutvikling v/Ove Klausen søker 03.06.2013 på vegne av Jan Steinar  
Puntervold om fradeling av tre parseller på henholdsvis ca. 3000 m2 til boligformål, ca. 3400 
m2 til boligformål og ca. 1830 m2 til landbruk  fra landbrukseiendommen gnr./bnr.  17/3 på 
Håland i Eigersund.  

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Svein Olav Tengesdal som eier 
gnr./bnr.  18/5 i Eigersund.  Det er ca. 29 meter mellom brukene i luftlinje. Langs vei er det 
ca. 1,4 km målt fra tun til tun. 

Omsøkte eiendom gnr./bnr. 17/3 ligger i et LNF-L område.  

Parsell 1 på ca. 3000 m2 består av annet areal.  På parsellen står det grunnmur til bolighus 
og et uthus. Parsell 2 på ca. 3400 m2 består av ca. 300 m2 med fulldyrka jord, ca. 200 m2
med krattskog og ca. 2900 m2 med annet areal. På parsellen står det to driftsbygninger og 
noen små uthus. Parsell 3 på ca. 1830 m2 består av innmarksbeite. Her står det oppført en 
ny driftsbygning for ammeku. 

Saksgang:
Stiller planteknisk utvalg seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at 
søker får holde igjen 3 parseller til bolig/landbruksformål må saken sendes til Rogaland 
fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i 
saken.  

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Planteknisk utvalg  avslår søknad fra Jan Steinar Puntervold om tillatelse til fradeling 
av parsell 1, parsell 2 og parsell 3  på henholdsvis ca. 3000 , ca. 3400  og ca. 1830 
m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 12 i jordloven.

2. Planteknisk utvalg avslår søknad fra Jan Steinar Puntervold om tillatelse til fradeling 
av parsell 1, parsell 2 og parsell 3  på henholdsvis ca. 3000 , ca. 3400  og ca. 1830 
m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i Plan-og bygningsloven.
Hensynene bak formålene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”, da en 
fradeling vil føre til en fragmentering av et aktivt landbruksområde og vil kunne føre til 
betydelige konflikter mellom landsbruksinteresser og bolig- og næringsinteresser. Det 
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ses også hen til den signaleffekt og presedensvirkning en delingstillatelse vil kunne 
få.

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Dalane Kreditt og Tomteutvikling v/Ove Klausen søker 03.06.2013 på vegne av Jan Steinar  
Puntervold om fradeling av tre parseller på henholdsvis ca. 3000 m2 til boligformål, ca. 3400 
m2 til boligformål og ca. 1830 m2 til landbruk  fra landbrukseiendommen gnr./bnr.  17/3 på 
Håland i Eigersund.  

Resten av driftsenheten skal selges som tilleggsjord til Svein Olav Tengesdal som eier 
gnr./bnr.  18/5 i Eigersund og leier jordbruksarealet på gnr./bnr. 17/3 i dag. Brukene grenser 
ikke inntil hverandre.  Det er ca. 29 meter mellom brukene i luftlinje. Langs vei er det ca. 1,4 
km målt fra tun til tun. 

Jan Steinar Puntervold har forsøkt over et lengre tidsrom å selge gården som selvstendig 
bruk uten hell.  

Parsell 1 på ca. 3000 m2 består av ca. 1,5 dekar med annet areal og 1,5 dekar med 
krattskog.  På parsellen står det grunnmur til bolighus og et uthus. Parsell 2 på ca. 3400 m2 
består av ca. 300 m2 med fulldyrka jord, 200 dekar med krattskog og 2900 m2 med annet 
areal. På parsellen står det to driftsbygninger og noen små uthus. Parsell 3 på ca. 1830 m2 
består av tidligere innmarksbeite. Nå er det annet areal. Her står det oppført en ny 
driftsbygning for ammeku. Parsell 1 og parsell 3 skal selges. Parsell 2 skal sammenføyes 
med gnr./bnr. 17/10. Gnr./bnr. 17/10 er en boligtomt som etter jordloven fremdeles tilhører 
gården.  

Gnr/bnr. 17/3 har ca. 20 dekar fulldyrket jord, 1,4 dekar med overflatedyrket jord, 94,3 dekar 
med innmarksbeite, 32,6 dekar med skog og 94,9 dekar med annet areal. Drift på gården er  
ammekuproduksjon og sauehold. Dyrehold pr. 31.7.2012 var 15 ammekyr, 20 øvrige storfe, 
42 vinterfôra sau over et år, 81 lam under ett år og 4 hester.  Det ble leid 53 dekar fulldyrka 
jord, 18 dekar overflatedyrket jord og 102 dekar innmarksbeite.    

Gnr./bnr. 18/5  har ca. 56 dekar fulldyrket jord, 12,4 dekar overflatedyrket jord,  208,7,3 dekar  
innmarksbeite, 17,9 dekar med skog og  10,6 dekar med annet areal. Drift på driftsenheten 
er melk- og kjøttproduksjon av storfe og sauehold. Det var pr. 31.7.2012 92 vinterfôra sau 
på bruket over ett år, 152 lam under ett år,  23 melkekyr og 52 øvrige storfe. Bruket inngår i 
Kleppa samdrift Da.  Bruket leier jord av mange bruk totalt 69 dekar fulldyrket jord, 9 dekar 
overflatedyrket jord og 256 dekar med innmarksbeite.  Pr. dags dato leier han også 
ytterligere 51 dekar fulldyrket jord, 19 dekar overflatedyrket jord og 196 dekar med 
innmarksbeite. Svein Olav Tengesdal ønsker å eie mer jord i stedt for å leie. 
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En viser til brev av 12.08.2013 fra Svein Olav Tengesdal hvor han presiserer hans behov for 
mer jord, og hvorfor han ikke har behov for å kjøpe driftsbygningen som er plassert på 
parsell 3. I følge Svein Olav Tengesdal har heller ikke nabo Jan Halvard Aase behov for 
driftsbygningen.

Svein Olav Tengesdal opplyser i samtale 12.08.2013 at det er aktuelt å redusere parsell 1 
med 1 dekar, parsell 2 med ca. 180 m2 og parsell 3 med ca. 200 m2. For å få saken 
igjennom kan det også være aktuelt at parsell 2,3 og gnr./bnr. 17/10 sammenføyes.  

En kjenner til nabo Jan Sveinung Heskestad kan være interessert i å overta parsell 1 som 
tilleggsjord.   

Saksbehandlers vurderinger:

Omsøkte tiltak forutsetter at det gis dispensasjon fra LNF-L-formål i kommuneplanens 
arealdel for oppretting av to boligeiendommer samt tillatelse til deling av parsell til 
landbruksformål.

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

§ 19 – 1 Dispensasjon

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

§ 19 – 2 Dispensasjonsvedtaket

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

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

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

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

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

Jan Steinar Puntervold har begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende:

I forbindelse med salg av gården som tilleggsjord til nabogård søkes det om dispensasjon for 
fradeling i LNF-område.
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For å få ned prisen på jorden slik at det kan være økonomisk forsvarlig å kjøpe gården som 
tilleggsjord ønsker en å dele fra parseller hvor det står bygninger.

Vurderinger:

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

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og 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 i kommuneplanens arealdel 
blir ”vesentlig tilsidesatt” ved en deling av eiendommen i tre teiger til henholdsvis boligformål, 
boligformål og landbruksformål. 

Kommuneplanen er nylig vedtatt og det må forutsettes at ønsket arealbruk var grundig 
utredet på vedtakstidspunktet. Det er i kommuneplanen avsatt som LNF-L-område. Hensynet 
til jordvern vil gjøre seg sterkt gjeldende og saken må vurderes i et langsiktig perspektiv. 
Etter plan- og bygningslovens formålsbestemmelse i § 1-1 skal det legges vekt på brede 
samfunnsinteresser og en bærekraftig utvikling for fremtidige generasjoner. 

En skal etter plan- og bygningsloven legge særlig vekt på de langsiktige hensynene 
arealformålene verner om. Kortsiktige økonomiske hensyn tillegges ikke vekt i nevneverdig 
grad.. Det fremgår i Stortingsmelding 9 (2011-2012) at Norge har knapt med areal som kan 
brukes til matproduksjon. Det er derfor viktig med et sterkt jordvern. Det er et bredt politisk 
ønske om å ta vare på norsk landbruk.

En fradeling av tre teiger vil medføre at eiendommene kan selges på det åpne markedet.
Omsøkte fradeling vil 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 om dispensasjon fra fremdeles 
gjør seg gjeldende med styrke. 

En deling vil i det foreliggende tilfellet føre til en svært uheldig oppdeling i et 
landbruksområde.

Omsøkte parseller på henholdsvis ca. 3000m2 (teig 1) og 3400m2 (teig 2) til boligformål, vil 
kunne skape en forventning om å bruke eiendommene til etablering av ett eller flere 
bolighus. Dette på grunn av tomtenes store størrelse. 

En fradeling av boligeiendommer i et aktivt landbruksområde, vil på kortere og lengre sikt 
kunne skape konflikter med et aktivt landbruksområde. Dette kan være støy og lukt, og
nabokonflikter ved oppføring av nybygg på tilgrensende eiendommer. Det kan for driften av 
landbruket være krevende dersom det her etableres boligområde. Det vil kunne oppstå et 
betydelig konfliktnivå.

Det er Rådmannens vurdering at en omdisponering av areal i strid med LNF-L-område må 
vurderes nøye gjennom en eventuell utarbeidelse av reguleringsplan for området.

En deling av eiendommer i tre teiger vil føre til at det oppstår eiendommer med 
bygningsmasse som ikke kan brukes rasjonelt, og som vil kunne gi forventning om bruk til 
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eksempelvis boligformål eller næringsformål, gjennom nybygg eller bruksendring av 
eksisterende bygningsmasse. l. På den andre parsellen vil en deling også legge beslag på 
ca. 300m2 med fulldyrka jord. En oppfatter og deling av parsell på ca. 1800m2 (teig 3) som 
lite rasjonell.  En kan risikere at en ved deling vil få eiendommer som ligger brakk og som 
ikke kan brukes til landbruksformål.

En delingstillatelse vil også føre til en signaleffekt og presedensvirkning for deling av andre 
landbrukseiendommer i kommunen. En slik fragmentering og uthuling av kommuneplanens 
arealdel er svært uheldig.

Rådmannen anser at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, ettersom hensynene bak 
arealformål LNF-L i kommuneplanens arealdel, blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

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

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

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

Omsøkte delinger medfører tap av jordbruksareal og annet areal som kan nyttes landbruk og 
er derfor ikke forsvarlig med hensyn på bruket gnr./bnr. 17/3 sin avkastning. Spørsmålet er 
om omsøkte delinger kan være forsvarlig ut fra samfunnsinteresser som 
bruksrasjonalisering.  Tilleggsarealet vil styrke driftsgrunnlaget til et bruk med behov for 
tilleggsjord. Avstanden er grei.      

Dersom omsøkt deling blir godkjent, så innebærer dette at det blir opprettet tre frittliggende 
parseller boligformål/landbruksformål i et LNF-Lområde. Dette gir en uheldig fragmentering 
av dette landbruksområdet. Dette kan medføre til konflikter med landbruksinteressene. 

En finner ikke at det er landbruksmessig forsvarlig å dele fra omsøkte parseller. 
Hvis parsell 3 hadde blitt fulgt med resteiendommen som tilleggsjord til Svein Olav 
Tengelsdal, så kunne en fra en landbruksfaglig synsvinkel akseptert fradeling av parsell 1 og 
parsell 2, såfremt parsell 1 ble redusert med ca. 1000 m2 og gnr./bnr. 17/10 ble 
innlemmet/sammenføyd med parsell 2.  En er usikker på om en vil kunne akseptere en 
løsning der parsell 2,3 og gnr./bnr. 17/10 sammenføyes.  Parsell 3 burde nyttes til landbruk. 

Selv om boligtomten gnr./bnr. 17/10 har eget gnr./bnr. så tilhører  den fremdeles bruket 
gnr./bnr. 17/3.  Begge gnr./bnr. er på samme eierhånd. Boligtomten gnr./bnr. 17/10 ble 
fradelt i 1958. Mellom 1955 og 1965 ble boligtomter inntil 2 dekar tillatt fradelt uten 
jordlovsbehandling. Det er derfor nødvendig med en delingstillatelse etter jordlovens §12. 
Bolighuset på gnr./bnr. 17/10 er det eneste bolighuset på driftsenheten gnr./bnr. 17/3 og 10.   
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Naturmangfoldloven, vurdering etter § 7
Naturmangfoldloven fastsetter at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og ved forvaltning av fast eiendom. 
Vurderingene skal fremgå av beslutningen.

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

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

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

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

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

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

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av parsell 1, parsell 2 og parsell 3  på 

henholdsvis ca. 3000 , 3400  og 1830 m2 med formål bolig/bolig/landbruk i medhold 
av § 12 i jordloven. 
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2. Planteknisk utvalg stiller seg positiv til søknad om  fradeling av parsell 1, parsell 2 og 
parsell 3  på henholdsvis ca. 3000 , 3400  og 1830 m2 med formål 
bolig/bolig/landbruk i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven.

3. Planteknisk utvalg  gir tillatelse til fradeling av gnr./bnr. 17/10 fra driftsenheten 
gnr./bnr. 17/3 og 17/10 i medhold av § 12 i jordloven. Det settes som betingelse at 
gnr./bnr. 17/10 og parsell 2 sammenføyes.  

4. Det settes som betingelse for tillatelse til deling etter jordloven og plan- og 
bygningsloven at resteiendommen selges som tilleggsjord til ett eller flere nabobruk. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 19-2. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
287239 Søknad om deling gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar Puntervold, Hålandsveien 77
287240 Oversendelsesbrev
287241 Dispensasjonssøknad
287242 Opplysninger gitt i nabovarsel
287243 Situasjonskart
287244 Redegjørelse
287245 Rettsbok - Sør-Rogaland Jordskifterett
293757 Gårdskart gnr. 17 bnr. 3
295728 Vedrørende kjøp av eiendom gnr. 17 bnr. 3 - kjøpekontrakt

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 16.05.2013 Jan Steinar Puntervold
Søknad om deling gnr. 17 bnr. 3 - Jan Steinar 
Puntervold, Hålandsveien 77

2 U 25.06.2013 Jan Steinar Puntervold
Foreløpig svar - søknad om deling gnr. 17 bnr. 3 
- Jan Steinar Puntervold, Hålandsveien 77

4 X 18.07.2013 Gårdskart gnr. 17 bnr. 3

5 I 12.08.2013 Svein Olav Tengesdal
Vedrørende kjøp av eiendom gnr. 17 bnr. 3 -
kjøpekontrakt

6 I 12.08.2013 Svein Olav Tengesdal
Vedrørende kjøp av eiendom gnr. 17 bnr. 3 -
kjøpekontrakt

Parter i saken:
            

Advokat Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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DKT eiendom AS Pb. 313 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 17.07.2013
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, FA-
L33, FA-V61
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
13/20490

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
172/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om fradeling av tilleggsparseller til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2  - 2. gangs 
behandling
  

Sammendrag:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32. Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone 
landbruk).  Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

Planteknisk utvalg stilte seg i sak 106/13 på møte 14.05.2013 positiv til fradeling av en 
parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til tiltaket  (dvs. frarår 
begge delinger). 

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter §19-2 og §20-1 i plan- og bygningsloven Ted Ove Slettebø 
tillatelse fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32. 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 
81/32, og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som 
omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har 
disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.”   

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell 
på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av 
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fritidseiendom har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler 
til restaurering av gamle grunnmurer.”

Votering:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Øiumshaugens forslag 
(H+SP).

PTU-106/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på 
ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering 
av gamle grunnmurer.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Andre opplysninger / fakta i saken:

Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  
Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone landbruk). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Gnr./bnr. 81/3/1 eies av Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson. Det er en fritidseiendom på 
ca. 1962 m2.

Ted Ove Slettebø søkte om fradeling av ca. 1800 m2 fra gnr./bnr. 81/3 og 82/2 i 2007 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen 81/3/1 (Ca. 622 m2 gjaldt fradeling fra gnr./bnr. 81/3 og ca. 
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1178 m2 gjaldt fradeling fra 82/2). Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
550 m2 fra gnr./bnr. 81/3. Fylkesmannen godtok ikke større tilleggsareal.  Parsellen har nå 
benevnelse gnr./bnr. 81/32 og er målt opp til å være ca. 622 m2. Ted Ove Slettebø står 
fremdeles som eier av gnr./bnr. 81/32. Landbrukskontoret gjorde Kjell Petter Løhre 
oppmerksom på dette nylig, og Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson vil snarest sikre seg 
hjemmel til eiendommen gnr./bnr. 81/32. 

Driftsenheten gnr./bnr. 81/3, 82/2, 82/4, 81/18 og 82/11 består av totalt 312,8 dekar, hvorav 
38,7 dekar fulldyrket jord, 60,8 dekar med innmarksbeite,  161,1 dekar med skog og 52,2 
dekar med annet areal. Drift på bruket er bortleie av jordbruksareal.  

Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har siden 2007 fått disponere det areal Ted Ove 
Slettebø søkte fradelt samme år.  De har også de siste årene restaurert to gamle 
verneverdige grunnmurer på eiendommene gnr./bnr. 81/3 og 82/2. Den ene grunnmuren er 
Enoksfjøset (gnr./bnr. 81/3) og den andre er Ragnhildfjøset (82/2). 

Det søkes nå fradelt en parsell fra gnr./bnr. 82/2  (ca.700 m2) som er mindre enn det som 
opprinnelig var søkt fradelt i 2007 (ca. 1178 m2). I tillegg søkes det nå om fradeling av en ny 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 der grunnmuren til Enokfjøset står. 

Omsøkt parsell på gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. Omsøkte parsell på gnr./bnr. 81/3 
består av annet areal. 

Planteknisk utvalg stilte seg i sak 106/13 på møte 14.05.2013 positiv til fradeling av en 
parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32.

Fylkesmannen frarår i brev av 13.06.2013 at det gis dispensasjon til tiltaket. 
Fylkesmannen mener at tiltaket innebærer en oppdeling av et mer sammenhengende 
jordbruksareal. Særlig parsellen på gnr./bnr. 82/2 vil gi en oppstykking i innmarksbeitet, samt 
tilrettelegge for ny tomt i umiddelbar nærhet til beitet som vil kunne gi negative konsekvenser 
for landbruket. Fylkesmannen er enig i administrasjonen i Eigersund kommune sin vurdering 
av saken. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom ikke 
er forenlig med landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og 
bygningsloven kun tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å 
fravike dette formålet, må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt område for fritidsbolig. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Omsøkt fradeling er i konflikt med kommuneplanen. Hensynet bak LNF-formålet i 
kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til rette for bruk av arealene til 
landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette området.  

En er enig med Fylkesmannen i at omsøkt deling vil kunne føre til hyttefortetting og en 
oppstykking av innmarksbeitet. 

Planteknisk utvalg bør avslå omsøkte delinger. 
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Det er bestemt at administrasjonen skal stille seg vak det politiske vedtaket sist saken ble 
behandlet i Planteknisk utvalg. En anbefaler derfor å tillate fradeling av omsøkte parseller. 

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.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19-2 i plan-
og bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  
og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

291221
Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom 
gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

280155
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

268965 Søknad om fradeling av tomt på Slettebø
268966 BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL.docx
268967 Søknad om deling av grunneiendom på Slettebø Helleland 2013.docx
268968 Vedlegg 1, søknad om fradeling.doc
268969 Vedlegg 2, Saksbehandling Eigersund Kommune første ganngs behandling.doc
268970 Vedlegg 3, fylkesmannen første avslag.doc
268971 Vedlegg 4, Saksbehandling Eigersund Kommune andre gangs behandling.jpg
268972 Vedlegg 5, fylkesmannens andre avslag.pdf
268973 Vedlegg 8 kartskisse.jpg
268974 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 1.jpg
268975 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 2.jpg
268976 Vedlegg 10 Kartskisse057.jpg
268977 Vedlegg 11 Signert søknad.jpg
278873 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
278874 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
280173 img-428222735-0001.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -
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6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på kommunens vedtak om å gi 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø
Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kartforretning

18 I 20.12.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre
Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre
Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt

28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
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36 U 21.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev

37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32

41 U 08.11.2010 Statens kartverk
Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Søknad om fradeling av tomt på Slettebø

48 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

52 U 06.05.2013

Tor Magne Jarl 
Munkejord; 
Ted Ove Slettebø; 
Monica Svanteson; 
Kjell Petter Løhre; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

54 U 22.05.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

53 U 22.05.2013 Ted Ove Slettebø

Særutskrift: Søknad om fradeling av 
tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø -
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

55 I 13.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling 
av tilleggsparsell til fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl 

Munkejord
Jærveien 159 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.04.2013
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, FA-
L33, FA-V61
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
13/12302

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
106/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

Sammendrag:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32. Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone 
landbruk).  Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

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

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at kommunen 
skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i plan- og 
bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ted Ove Slettebø om tillatelse 
til fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 
81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.
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LIV TONE ØIUMSHAUGEN (H) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i 
Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr. 81/3/1 (festetomt) og 81/32, 
og finner at det foreligger grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.”   

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling 
av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på 
ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.”

Votering:
Rådmannens innstilling falt enstemmig.
Alf Tore Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Øiumshaugens forslag 
(H+SP).

PTU-106/13 Vedtak:
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1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 
som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1 (festetomt) og 81/32 og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  
81/3/1 (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom 
har disponert arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av 
gamle grunnmurer.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  
Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone landbruk). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Gnr./bnr. 81/3/1 eies av Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson. Det er en fritidseiendom på 
ca. 1962 m2.

Ted Ove Slettebø søkte om fradeling av ca. 1800 m2 fra gnr./bnr. 81/3 og 82/2 i 2007 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen 81/3/1 (Ca. 622 m2 gjaldt fradeling fra gnr./bnr. 81/3 og ca. 
1178 m2 gjaldt fradeling fra 82/2). Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
550 m2 fra gnr./bnr. 81/3. Fylkesmannen godtok ikke større tilleggsareal.  Parsellen har nå 
benevnelse gnr./bnr. 81/32 og er målt opp til å være ca. 622 m2. Ted Ove Slettebø står 
fremdeles som eier av gnr./bnr. 81/32. Landbrukskontoret gjorde Kjell Petter Løhre 
oppmerksom på dette nylig, og Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson vil snarest sikre seg 
hjemmel til eiendommen gnr./bnr. 81/32.  
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Driftsenheten gnr./bnr. 81/3, 82/2, 82/4, 81/18 og 82/11 består av totalt 312,8 dekar, hvorav 
38,7 dekar fulldyrket jord, 60,8 dekar med innmarksbeite,  161,1 dekar med skog og 52,2 
dekar med annet areal. Drift på bruket er bortleie av jordbruksareal.  

Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har siden 2007 fått disponere det areal Ted Ove 
Slettebø søkte fradelt samme år.  De har også de siste årene restaurert to gamle 
verneverdige grunnmurer på eiendommene gnr./bnr. 81/3 og 82/2. Den ene grunnmuren er 
Enoksfjøset (gnr./bnr. 81/3) og den andre er Ragnhildfjøset (82/2). 

Det søkes nå fradelt en parsell fra gnr./bnr. 82/2  (ca.700 m2) som er mindre enn det som 
opprinnelig var søkt fradelt i 2007 (ca. 1178 m2). I tillegg søkes det nå om fradeling av en ny 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 der grunnmuren til Enokfjøset står. 

Omsøkt parsell på gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. Omsøkte parsell på gnr./bnr. 81/3 
består av annet areal. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom ikke 
er forenlig med landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og 
bygningsloven kun tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å 
fravike dette formålet, må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt område for fritidsbolig. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Omsøkt fradeling vil konflikt med kommuneplanen. Hensynet bak LNF-formålet i 
kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til rette for bruk av arealene til 
landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette området.  

En vil etter plan- og bygningsloven frarå at Planteknisk utvalg går inn for omsøkte deling.

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellene ligger innenfor LNF område 
(hensynssone landbruk)  hvor det blant annet skal drives landbruk. 

Omsøkt parsell på ca. 700 m2 som skal fradeles gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. 
Fradelingen er ikke forsvarlig med hensyn på den avkastning eiendommen kan gi. Omsøkt 
parsell på gnr./bnr. 81/3 består riktignok av annet areal. 

Restaurering av grunnmurer på Ted Ove Slettebø sine eiendommer har blitt gjort på 
eksemplarisk vis, men  Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har selv vært klar av over at 
det ikke er noen selvfølge at de får fradelt omsøkte parseller med grunnmurer. SMIL-midler i 
landbruket har også blitt utbetalt til Ted Ove Slettebø som er eier av eiendommene.  
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Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. Omsøkte parseller bør 
nyttes til landbruk. Fritidseiendommen inkludert tilleggsarealet gnr./bnr. 81/32 er på hele 
2584 m2. Det må regnes for å være en stor fritidseiendom. 

En vil etter jordloven anbefale at det gis avslag på søknaden.  

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.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

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

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
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Alternative løsninger:
3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø  om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal 
til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell 
på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268965 Sønad om fradeling av tomt på Slettebø
268966 BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL.docx
268967 Søknad om deling av grunneiendom på Slettebø Helleland 2013.docx
268968 Vedlegg 1, søknad om fradeling.doc
268969 Vedlegg 2, Saksbehandling Eigersund Kommune første ganngs behandling.doc
268970 Vedlegg 3, fylkesmannen første avslag.doc
268971 Vedlegg 4, Saksbehandling Eigersund Kommune andre gangs behandling.jpg
268972 Vedlegg 5, fylkesmannens andre avslag.pdf
268973 Vedlegg 8 kartskisse.jpg
268974 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 1.jpg
268975 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 2.jpg
268976 Vedlegg 10 Kartskisse057.jpg
268977 Vedlegg 11 Signert søknad.jpg
278873 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
278874 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
280173 img-428222735-0001.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -

6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på kommunens vedtak om å gi 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø
Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kartforretning

18 I 20.12.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre
Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre
Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt
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28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
3

36 U 21.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev

37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32

41 U 08.11.2010 Statens kartverk
Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Sønad om fradeling av tomt på Slettebø

48 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl 

Munkejord
Jærveien 159 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 18.02.2013 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: 
Emne: VS: Sønad om fradeling av tomt på Slettebø 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Petter Løhre [mailto:petter.lohre@lyse.net] 
Sendt: 13. februar 2013 17:49
Til: Steinar Nordvoll
Kopi: ted.slettebo@hotmail.com; tedslettebo@hotmail.com
Emne: Sønad om fradeling av tomt på Slettebø

Hei

Vedlagt følger søknad fra Ted Ove Slettebø om deling av grunneiendom på Slettebø , Helleland. Ted har 
kun signert side fire i søknaden. Han er kopiert på denne søknad.

Søknaden er utarbeidet i samarbeid med undertegnede.

Merk at vedlegg 6 og 7 ikke eksisterer.

Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen
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Kjell Petter Løhre

Blomsterveien 1

4022 Stavanger

Tel.: 97003127
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BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

Fakta

Formannskapet sa ja til fradeling to ganger i henholdsvis 2008 og 2009. Fylkesmannen anket 

begge gangene, og jeg innså da at kampen var tapt.  Siden den gang har jeg fått lov av 

grunneier til å disponere tilleggsarealet etter eget forgodtbefinnende.

Forrige søknad var på 1800m2, mens det nå søkes om 700m2 av det samme arealet, pluss 

150m2 på en annen side av eiendommen enn sist.

Jeg har i løpet av 2011/12, ved hjelp av lokale entreprenører, restaurert to grunnmurer av 

antikvarisk verdi på det omsøkte arealet. Den eldste av disse, «Ragnhildsfjoset», har jeg klart 

å tidfeste helt tilbake til 1842. Grunnmuren er fra fjøset på husmannsplassen 

«Ragnhildstykket», som ble fraflyttet i 1919 og ble da en del av småbruket «Krossen» som i 

dag er min og min families fritidseiendom. 

Den andre grunnmuren er fra fjøset på «Krossen». Dette falt ned i 1968. Gårdsdriften 

opphørte i 1956. 

Jeg har mottatt 57.000 kroner i SMIL-midler fra Fylkesmannen/Jordbrukssjefen (i Egersund) 

for restaureringen av grunnmurene med følgende begrunnelse: «Landbrukskontoret ser det 

som meget positivt at det skjer en rehabilitering av en eldre liten driftsbygning i landbruket i 

samarbeid med antikvariske myndigheter. Grunnen som står igjen i dag ligger kun ca. 30 

meter fra den gamle postveien fra Stavanger til Kristiansand. Det er i dag en mye brukt tursti. 

Tiltaket vil bidra positivt i et flott kulturlandskap.» 

Jeg har lagt ut et større beløp enn dette av egen lommebok. Planen er videre å installere 

torvtak på «Ragnhildsfjoset». Dette er foreløpig kostnadsberegnet til ca. 150.000 kroner.

«Ragnhildsfjoset» vil, når det står ferdig, bli brukt til vinterlagring av en del gamle 

landbruksredskaper som jeg har samlet inn fra nabogårdene på Slettebø og Øgreid.

Motivasjon

Jeg er godt over middels interessert i lokalhistorie, og det er denne interessen som gjør at jeg 

bruker såpass mye tid og penger på dette prosjektet, og andre prosjekt.

Jeg kan nevne at jeg er i ferd med å kartlegge deler av den gamle postveien fra Bjødnamo til 

Berge på Helleland. Jeg har fotografert hele strekningen, registrert alle lokale stedsnavn langs 

veien og lagt inn tekst til alle bildene. Dette prosjektet er tenkt foreslått som et tillegg til 

«Regionplan for friluftsliv i Dalane 1995-2000», kap. 6.5, «Registrering og omtale av gamle 

ferdselveger». 
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I tillegg har jeg registrert alle som har bodd i Krossen og på Ragnhildstykket, og skrevet 

historien om disse to husmannsplassene. Denne vil bli publisert i Hedlandsbuen, hvor jeg for 

øvrig har bidratt med annet lokalhistorisk stoff.

Hvorfor?

I og med at jeg har lagt ned mye tid og penger på restaureringen av disse flotte grunnmurene,

ønsker jeg å eie grunnen disse står på, for å unngå en eventuell konflikt med ny grunneier hvis 

nåværende ønsker å selge. Jeg kan i en slik situasjon, i verste fall, risikere å miste råderett 

over begge mine bygg da de ikke er tinglyst på meg. Begge grunnmurer ligger veldig nær min 

eiendom og hytte, og en inngjerding i henhold til denne søknad vil utgjøre en fin helhet og 

passe godt inn i områdene rundt murene. Jeg har allerede snakket med flere turgåere som 

stopper opp og er nysgjerrige og interessert i «nybyggene». Følgelig mye bra feed-back!

Kjell Petter Løhre
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Helleland, 10. desember 2012

Ted O. Slettebø
Skjerpeveien 6  
4376 Helleland

Eigersund Kommune
Seksjon oppmåling
4370 Eigersund

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ SLETTEBØ, 
HELLELAND

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, gnr. 82, bnr. 4, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen.  Dette gjelder en parsell på ca. 0,7 mål, og et lite 
areal på ca. 130m2 som min hyttenabo, Kjell Petter Løhre, har spurt om å få kjøpe som 
tilleggsareal.

Omsøkte areal er en del av et område som ble søkt fradelt i 2007/8, men søknaden ble avslått 
av Fylkesmannen to ganger. Ref. sak. 047/08: Fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom,
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2 – Slettebø, Helleland.  Se vedlegg 1-5-.

Siden den gang har min hyttnabo fritt fått disponere arealet han ikke fikk kjøpe. I løpet av de 
to siste årene han restaurert to gamle grunnmurer (kulturminner) på eiendommen. Han har 
lagt ned et ikke ubetydelig stykke arbeid i forbindelse med denne restaureringen, og han har 
ogs2

+å investert en god del penger i prosjektet. Jeg kan i den sammenheng opplyse at 
Fylkesmannen, i samarbeid med Landbrukssjefen i Egersund, har bevilget til sammen 54.000 
kroner (SMIL midler) til denne restaureringen. Se vedlegg 9.
Begge grunnmurene har tidligere tilhørt husmannsplassen Krossen, som i dag er Løhres 
fritidseiendom. Den eldste, kalt Rangnhildsfjoset, ble bygget i 1842.
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Ragnhildsfjoset. Ferdig restaurert grunnmur sommeren 2012. Gnr. 82, bnr. 2. Omsøkt areal 
omkranser grunnmuren og går opp til garasje til høyre i bildet. Arealet utgjør 700m2. Det 
ligger ca. 40 meter fra hytteeiendommen og omfatter det mellomliggende areal. 
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Den andre grunnmuren, kalt Enokfjoset, var det opprinnelige fjøset på gården. Fjøset er 
sannsynligvis bygget rundt 1910-1914, og det ble tatt ut av bruk i 1956 da gårdsdriften der 
opphørte.
Årsaken til at Løhre ønsker å kjøpe grunnen, er at han planlegger å restaurere begge fjøsene, 
ved å legge gulv og bygge nytt tak, i gammel stil. Dette er spesifisert i søknaden om SMIL 
midler, som ble innvilget i 2011/12. I og med at dette vil utgjøre en betydelig kostnad, er det 
naturlig at Løhre ønsker å eie grunnen i og rundt disse byggene.

Enokfjoset. Ferdig restaurert grunnmur sommeren 2012. Gnr. 81, bnr. 3. Omsøkt areal 
befinner seg mellom hytte til venstre og gammel løe til høyre og utgjør ca. 150m2.

Vedlagt følger Løhres begrunnelse for ønske om fradeling. Se vedlegg 10.

Undertegnede søker hermed Eigersund kommune om å få fradelt arealet som beskrevet 
ovenfor. 

Side 506 av 1043



4

Med vennlig hilsen

Ted O. Slettebø

Vedlegg:

Vedlegg 1  - Søknad om fradeling 2008.
Vedlegg 2  - Saksbehandling Eigersund Kommune,  første gangs behandling.
Vedlegg 3  - Fylkesmannens første avslag.
Vedlegg 4  - Saksbehandling Eigersund Kommune,  andre gangs behandling.
Vedlegg 5  - Fylkesmannens andre avslag.
Vedlegg 8  - Kartskisse.
Vedlegg 9  - Svar på SMIL søknad. Side 1.
Vedlegg 9  - Svar på SMIL søknad. Side 2.
Vedlegg 10  - Bakgrunn for søknad.
Vedlegg 11  - Signert søknad
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Helleland, den 01. juni 2007

Ted O. Slettebø
Skjerpeveien 6  
4376 Helleland

Eigersund Kommune
Seksjon oppmåling
4370 Eigersund

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ SLETTEBØ, 
HELLELAND

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, Helleland, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen.  Dette gjelder en parsell på ca. 1,8 mål som min 
hyttenabo har spurt om å få kjøpe som tilleggsareal.

Bakgrunn og fakta:

Min eiendom utgjør i dag av ca. 300 mål, hvorav ca. 45 mål  består av dyrket mark og resten 
utmark (beite).  Gården har i dag ca. 30 sauer på beite.

I 1986 kjøpte min far, Lauritz Slettebø, som da var eier av gården, eiendommen ”Krossen” 
som grenset opp til min fars eiendom.  Det var imidlertid kun utmarken som ble ervervet, ikke 
våningshuset på gården.  Huset ble i 1968 kjøpt som fritidsbolig og hadde ca. 4 mål 
innegjerdet hage (opprinnelig inngjerding fra gammelt av).  Det står også en garasje på 
eiendommen.  
Selv om selve hyttetomten bare var tinglyst med størrelse 2 mål, samtykket daværende eier av 
omkringliggende eiendom i, at hytteeieren fikk ha inngjerdet 2 mål ekstra.
På det tidspunktet min far kjøpte stykket som omkranser nevnte hytte, ble det ikke foretatt 
noen endringer/justeringer av gjerdene rundt eiendommen. Dette forholdet var i full forståelse 
med min far.
Da hytten i fjor ble tinglyst på Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre, tok de kontakt med 
meg med forespørsel om å få kjøpe det inngjerdete arealet som tillegsareal.

Tekniske data:

Hytten ”Krossen” har adresse Slettebøveien 127 og har g.nr. 81, br.nr. 3 og festenr. 1.
Parsellen som ønskes fradelt består av to gårds- og bruksnummer; g.nr.82, b.nr. 4, og g.nr. 81, 
b.nr. 3. Arealet utgjør i underkant av 2 mål, og er av markslagstype DMK Blandingsskog.
(Se vedlagt karskisse)
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Eiendommen som hytta ligger på, og det arealet som i tillegg ønskes fradelt, består
hovedsakelig av stein og fjell, og er uegnet til oppdyrking og beitemark.  Ettersom det har
liten verdi, har jeg sagt ja til henvendelsen om kjøp.  I tillegg synes jeg det er rett og rimelig at 
våre naboer skal få beholde det som de har hatt inngjerdet i alle år, og som de har lagt mye 
energi i opparbeidelsen av.  Jeg vil også nevne at garasjen som hytteeierne benytter, står på 
den grunnen som ønskes fradelt.

Under henvisning til ovenstående søker undertegnede Eigersund kommune om å få fradelt en 
parsell som beskrevet. 

Med vennlig hilsen

Ted O. Slettebø

Vedlegg:

Kartskisse 
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Eigersund kommune
Saksoversikt

Arkiv:
Saksmappe/lnr:
Saksbehandler:

Avdeling:

Dato:

81/2
07/01764-17212/07
Steinar Nordvoll og
Unni Sjølyst-Kverneland
Sentraladministrasjonen
07.09.2007

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - Ted 
Ove Slettebø – gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2
  

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

107/07 Formannskapet 26.09.07

SAMMENDRAG:
Ted Ove Slettebø søker om å dele fra en tilleggsparsell på 1800 m2 fra driftsenheten gnr 81, 
bnr 3 og gnr 82, bnr 2 på Slettebø på Helleland i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal 
nyttes som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 (festetomt), som eies av 
Monica Svantson og Kjell Petter Løhre.

Omsøkt fradelt parsell er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Fradelingen er 
dermed i strid med gjeldende plan. Saker som er avhengig av dispensasjon, jf. Plan- og 
bygningslovens § 7, fra kommuneplanen skal behandles av formannskapet.

Det foreligger ingen merknader til omsøkt fradeling.

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 7 og 
jordlovens § 12.

Saksgang:
Formannskapet har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  Stiller formannskapet seg positiv til å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
til fradeling av boligtomt må saken sendes til Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i 
Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes i saken, jf. plan– og bygningsloven § 7. 
Fradeling etter § 12 i jordloven avgjøres av formannskapet.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Formannskapet avslår søknaden om deling med utgangspunkt i at det ikke 

foreligger en overvekt av særlige grunner som taler for at kommunen skal gi 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en ubebygd 
tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 fra gnr 
81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens § 20-6. 

2. Formannskapet avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 
1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune.  
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FORMANNSKAPETS BEHANDLING/VOTERING DEN  26.09.2007:

 SIGVART BILSTAD (U) ba seg fritatt jf. kl. § 40, nr 4 og trådte ut idet hans arbeidsgiver 
er advokat for en part i saken. Formannskapet ga enstemmig Bilstad fritak, og Kjell 
Fredriksen (FrP) tok sete.

---- o ----

KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak: 
1. ” Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 

medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en ubebygd 
tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på ca. 2 000 m2 fra 
gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 

Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, 
festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. Dette med 
begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen 
kan gi. Parsellen består hovedsakelig av spredt løvskog og noe innmarksbeite og 
skal legges som tilleggsareal til fritidseiendom.”

VOTERING:
Pettersens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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FORMANNSKAPETS VEDTAK DEN  26.09.2007:

1. Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel i medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på 
ca. 2 000 m2 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 

Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling 
av en ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 
81, bnr 3, festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund 
kommune. Dette med begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn 
til den avkastning eiendommen kan gi. Parsellen består hovedsakelig 
av spredt løvskog og noe innmarksbeite og skal legges som 
tilleggsareal til fritidseiendom.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

---- o ----

ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:
Ted Ove Slettebø søker om å dele fra en tilleggsparsell på 1800 m2 fra driftsenheten gnr 
81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 på Slettebø på Helleland i Eigersund kommune. Omsøkt parsell 
skal nyttes som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, festenr. 1 (festetomt), 
som eies av Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre. 

Omsøkt parsell består av løvskog og innmarksbeite. Ted Ove Slettebø mener omsøkte 
parsell grenser inntil fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, festenr. 1. I følge kart for 
Eigersund kommune grenser ikke parsellen inntil fritidseiendommen. Det er et område på 
ca. 540 m2  i mellom disse. Ted Ove Slettebø mener derfor at dette området tilhører 
fritidseiendommen og at tilsvarende areal går vekk på sørsiden av fritidseiendommen. 

Fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 og festenr. 1 har et areal på 1947,61 m2. Med en 
tilleggsparsell på ca. 1800 blir fritidseiendommen på hele 3747.61 m2.

Omsøkte parsell ligger i et kjerneområde for jordbruk i kommunen.    
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Driftsenheten gnr 81, bnr 3, gnr 81, bnr 18,  gnr 82, bnr 2, gnr 82, bnr 4 og gnr 82, bnr 11  
består av totalt 314 dekar, hvorav 45 dekar er fulldyrket jord, 10 dekar overflatedyrket 
jord, 35 dekar innmarksbeite, 157 dekar skog og 67 dekar annet areal.  

Det er driftsbygning og bolighus på eiendommen. Drift på bruket er sauehold. På 
søknadsomgang 31.7.07 for produksjonstilskudd var det oppført 27 søyer over ett år og 
37 lam. 

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

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

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene 
kan forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av løvskog og innmarksbeite.  
Tilleggsarealet er på hele 1800 m2. Deling er ikke forsvarlig. Fritidseiendommen blir 
unødig stor. 
Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. En slik utvidelse av et 
område for fritidsbebyggelse bør avklares med kommuneplanens arealdel.  

I denne saken kan det oppstå konflikter med landbruksinteressene. Tilleggsparsellen 
grenser inn fulldyrket jord. Drifts- og miljømessing kan fradeling av parsellen være 
uheldig for landbruket.  

Etter en samlet vurdering vil en anbefale at det ikke gis tillatelse til fradeling av omsøkte 
tilleggsparsell til fritidseiendom.  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:

Omsøkt parsell er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.03.2003. 
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å dele ifra eller bygge i områder som er satt av til dette 
formålet og delingen er derfor avhengig av dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens § 7, 
for å bli godkjent.
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Plan- og bygningsloven § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og 
planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal 
være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret 
vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står 
imidlertid fritt til å avgjøre om dispensasjon skal gis, selv om det foreligger særlige 
grunner.

Søker angir følgende særlige grunner (utdrag fra dispensasjonssøknad, datert 
01.06.2007):

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, Helleland, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen. Dette gjelder en parsell på ca. 1,8 mål som 
min hyttenabo har spurt om å få kjøpe.

Bakgrunn og fakta:
Min eiendom utgjør i dag av ca. 300 mål, hvorav ca. 45 mål består av dyrket mark og 
resten utmark (beite). Gården har i dag ca. 30 sauer på beite.
I 1986 kjøpte min far, Lauritz Slettebø, som da var eier av gården, eiendommen 
“Krossen” som grenset opptil min fars eiendom. Det var imidlertid kun utmarken som ble 
ervervet, ikke våningshuset på gården. Huset ble i 1968 kjøpt som fritidsbolig og hadde 
ca. 4 mål innegjerdet hage (opprinnelig inngjerding fra gammelt av). Det står også en 
garasje på eiendommen.
Selv om selve hyttetomten bare var tinglyst med størrelse 2 mål, samtykket daværende 
eier av omkringliggende eiendom i, at hytteeieren fikk ha inngjerdet 2 mål ekstra.
På det tidspunktet min far kjøpte stykket som omkranser nevnte hytte, ble det ikke foretatt 
noen endringer/justeringer av gjerdene rundt eiendommen. Dette forholdet var i full 
forståelse med min far.
Da hytten i fjor ble tinglyst på Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre, tok de kontakt 
med meg med forespørsel om å få kjøpe det inngjerdete arealet.
Tekniske data:
Hytten “Krossen” har adresse Slettebøveien 127 og har gnr. 81, bnr. 3 og festenr. 1.
Parsellen som ønskes fradelt består av to gårds- og bruksnummer; gnr.82, bnr. 4, og gnr. 
81,
bnr. 3. Arealet utgjør i underkant av 2 mål, og er av markslagstype DMK Blandingsskog.
(Se vedlagt karskisse)

Eiendommen som hytta ligger på, og det arealet som i tillegg ønskes fradelt, består 
hovedsakelig av stein og fjell, og er uegnet til oppdyrking og beitemark. Ettersom det har 
liten verdi, har jeg sagt ja til henvendelsen om kjøp. I tillegg synes jeg det er rett og 
rimelig at våre gode naboer skal få beholde det som de har hatt inngjerdet i alle år, og 
som de lagt mye energi i opparbeidelsen av. Jeg vil også nevne at garasjen som 
hytteeierne benytter, står på den grunnen som ønskes fradelt.
Under henvisning til ovenstående søker undertegnede Eigersund kommune om å få 
fradelt en parsell som beskrevet.
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Rådmannen er enig med jordbrukssjefens vurdering om at omsøkt fradeling vil resultere i 
en unødig stor fritidseiendom og at det i saken kan oppstå konflikter med 
landbruksinteresser. Søkers særlige grunner anses ikke som viktigere enn allmennyttige 
interesser i saken.

Med henvisning til det ovenstående finner rådmannen å kunne anbefale at det ikke gis 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Alternative løsninger:
1. Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 

medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en ubebygd 
tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på ca. 1800 m2 fra 
gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 
Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, 
festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. Dette med 
begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen 
kan gi. Parsellen består hovedsakelig av spredt løvskog og noe innmarksbeite og 
skal legges som tilleggsareal til fritidseiendom. 

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

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:

1. Kopi av søknad, datert 07.08.2007
2. Kopi av dispensasjonssøknad, datert 01.06.2007
3. Situasjonskart, datert 22.05.2007
4. Utsnitt fra kommuneplan

Dokumenter – ikke vedlagt saken:
I 1 07.08.2007 Søknad om deling av grunneiendom med kartroretning over 

parsell gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 bnr. 3
Ted O. Slettebø

U 2 30.08.2007 Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 
bnr. 3 - Slettebø, Helleland

Ted O. Slettebø

N 3 30.08.2007 Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 bnr. 3 -
Slettebø, Helleland

S 4 07.09.2007 Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - Ted 
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Ove Slettebø - gnr./bnr. 81/3 og 82/2

Parter i saken:
Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
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FYLKESMANNEN I ROGALAND

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
51568700

e-post: 
postmottak@fmro.no

Landbruksavd.
Lagårdsv. 80

Telefon:
51568700

Postboks 59 Lagårdsv. 78 Telefaks: Hjemmeside: Postboks 59
4001 Stavanger Stavanger 51568811 www.fylkesmannen.no/rogaland 4001 Stavanger

Telefaks:
51568811

Vår  ref:. 2007/9073 Deres ref:08/13794
Arkivnr.:  421.3 Vår dato: 20.06.2008

Eigersund kommune
Byggesakskontoret
Postboks 580
4379 Eigersund

Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av 
tilleggsareal til fritidseiendom på gnr. 81/3 og 82/2, Slettebø i Eigersund

Fylkesmannen viser til oversendelse av vedtak gjort av Eigersund kommune, formannskapet, i 
møte den 12.03.08 som sak 047/08. Formannskapets vedtak er slik:

Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en ubebygd 
parsell på ca. 1800 m2 fra gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2 i Eigersund kommune. Dette med 
følgende begrunnelse:

 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendommen som tilleggsareal.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye
2. Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 22.05.07
3. Parsellen skal være tilleggsareal til eiendommen gnr. 81 bnr. 3 fnr. 1.

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

Etter §15 i plan- og bygningslova kan fylkeskommunen eller statlige organ påklage 
enkeltvedtak som etter loven angår vedkommende myndighets saksområde. I denne saken er 
det ikke tvil om at kommunens vedtak angår det interesseområde som fylkesmannen er satt til 
å ivareta.

Kommunens vedtak ble mottatt av fylkesmannen den 19.05.08 og påklaget i e-post den 
09.06.08 med melding om at begrunnelsen for klagen ettersendes innen 14 dager. 

Begrunnelse for klage.
Søknad om dispensasjon ble i oktober 2007 sendt regionale planmyndigheter til høring og i 
fylkesmannens uttalelse datert 06.12.07 heter det bl.a.:

”Søknaden gjelder fradeling av et tilleggsareal på ca 1,8 daa som skal sammenføyes 
fritidseiendommen festenr. 1 på gnr 81/3. Fritidseiendommen er fra før 1,9 daa, slik at samlet 
areal for denne blir 3,7 daa etter eventuell fradeling. Fradeling til formål utenom stedbunden 
næring vil være i strid med LNF-formålet i kommuneplanen. Tiltaket krever derfor 
dispensasjonsbehandling etter §7 i plan- og bygningsloven.
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Fylkesmannen vil særlig vektlegge det forhold at omsøkte parsell i gjeldende kommuneplan 
er vist som kjerneområde landbruk. Dette er områder der arealene for all landbruksproduksjon 
skal gis et særskilt vern. I tillegg vil det også være moment knyttet til bevaring av viktige 
kulturlandskapsverdier i slike kjerneområder. Det er fylkesmannens klare mening at 
dispensasjoner som bidrar til etablering av eller til styrking av interesser som på sikt vil kunne 
svekke grunnlaget for landbruksnæringen, ikke bør tillates i slike øremerkede 
landbruksområder. I dette tilfellet gjelder det en fradeling av areal fra et småbruk med fra før 
av et sterkt begrenset ressursgrunnlag for selvstendig drift. En svekking av dette 
driftsgrunnlaget vil tydelig være i strid med kommuneplanens målsetting. Tomten vil etter en 
fradeling også ha en romslig størrelse for mulig hyttefortetting, noe som ytterligere vil øke 
konfliktgraden med landbruksinteressene i området. Selv om det i søknaden gis en personlig 
begrunnelse for fradelingsønsket, kan fylkesmannen vanskelig se at dette er moment som 
tilsier et avvik fra kommuneplanens prioritering for dette området. 

Etter §7 i plan- og bygningsloven kan dispensasjon bare gis dersom det foreligger særlige 
grunner. Uttrykket ”særlige grunner” må ses i forhold til de offentlige hensyn som 
bygningslovgivningen skal ivareta. Dette innebærer at det skal dokumenters grunner som er 
av en slik tyngde og art, at de tilsidesetter de interesser og verdier som kommuneplanen skal 
ivareta. Fylkesmannen kan vanskelig se at det i saken er lagt fram moment av en slik karakter 
at lovens minstekrav til begrunnelse er oppfylt. Ut fra det foreliggende vil derfor 
fylkesmannen frarå at dispensasjon blir gitt for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom 
som her omsøkt.

Fylkesmannen viser for øvrig til den redegjørelse som er gitt av rådmannen, og gir sin 
tilslutning til de vurderinger som her fremkommer.”

Fylkesmannen var på befaring den 03.06.08 sammen med hytteeier Kjell Petter Løhre. Det er 
riktig som påpekt av hytteeier at de landbruksmessige interesser knyttet til den omsøkte 
parsellen isolert sett er begrenset. Dette er likevel et moment av mindre verdi i 
dispensasjonsvurderingen. Formålet i kommuneplanen er LNF med kjerneområde landbruk. 
Dette formålet omfatter det sentrale Slettebø med kulturlandskap og produksjonsareal for 
landbruk. Innenfor slike områder er det en viktig oppgave å unngå at dispensasjoner ikke 
skaper fragmentering av jordbrukslandskapet på en måte som kan gi konflikter med 
landbruksnæringen. På sikt vil en hyttetomt på 3,7 utvilsomt ha et potensial til fortetting i 
strid med kommuneplanens målsetting om bevaring av et helhetlig landbruksområde. 

Det preger også foreliggende sak at minimumsvilkåret om særlige grunner for dispensasjon 
for fradeling av en 1,8 daa stor tilleggsparsell helt er fraværende. Ut fra fylkesmannens 
vurdering skal det derfor ikke være mulig å gi dispensasjon slik det er søkt om. At kommunen 
likevel har gjort en dispensasjonsvurdering til tross for manglende grunner, vil gjøre det svært 
vanskelig å følge opp egen kommuneplan dersom andre tilsvarende søknader skulle komme i 
de viste LNF-områder/kjerneområde landbruk.

Fylkesmannen vil be om at kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av 1,8 daa 
tilleggsareal til fritidsformål blir gjort om. I denne vurderingen har fylkesmannen lagt vekt på 
de hensyn som skal tas i forhold til det lokale selvstyre slik dette fremgår av 
forvaltningslovens §34, men har funnet at sentrale føringer og hensynet til kommunens egne 
planer må tillegges avgjørende vekt.
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Om vedtaket ikke blir endret, ber vi om at saken blir sendt fylkesmannen ved 
landbruksavdelingen for ekspedisjon til klageinstans.

Fylkesmannen har i telefonsamtaler med hytteeier fått forståelse av at fradeling av en mindre 
tilleggsparsell som inkluderer garasjen og med ny grense som følger eksisterende gjerde, også 
kan være en aktuell løsning. En slik avgrensing vil være i tråd med bruken av 
hytteeiendommen i dag. Fylkesmannen vil ikke ha innvendinger mot at det fradeles et 
tilleggsareal i samsvar med dette. Det vises for øvrig til e-post fra Kjell Petter Løhre datert 
11.06.08 om dette. E-posten følger vedlagt.

Med hilsen

Harald Thune Jon Ola Syrstad
Fylkesmann Landbruksdirektør

Saksbehandler:  Leiv Berge    
Saksbehandlers telefon: 51568978
E-post:  leiv.berge@fmro.no

Kopi til:
Ted Ove Slettebø Skjerpevegen 6 4376 Helleland
Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 Stavanger
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-12/540, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/28
Journalpostløpenr.:
13/21209

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
173/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Fasadeendring / utvidelse av balkong og tak gnr. 12 bnr. 
540 - Ole Lindø, Husabøveien 8A. Søknad om 
rammetillatelse og dispensasjon.
  

Sammendrag:
Det er i skriv av den 26.03.12 søkt om dispensasjon og rammetillatelse til fasadeendring, 
utvidelse av balkong og forlengelse av tak på eiendommen gnr. 12 bnr. 540. 
Deler av tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanen angående byggegrense mot 
Husabøveien.
Naboer er varslet og det foreligger merknader fra nabo i Husabøveien 6, gnr. 12, bnr. 148 
fnr. 15.
Det anbefales at dispensasjonssøknaden avslås ettersom en dispensasjon vil sette 
hensynene bak reguleringsplanens byggegrense vesentlig til side, dessuten vil ikke 
fordelene ved en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det anbefales at det gis tillatelse til den delen av tiltaket som ikke er avhengig av 
dispensasjon.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjonen. Ved anbefaling sendes 
søknaden til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse før endelig 
vedtak i saken fattes. Dersom dispensasjonssøknaden avslås, har partene klagerett på 
vedtaket. Det er også klagerett på et vedtak om å tillate de deler av tiltaket som ikke er 
avhengig av dispensasjon.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 26.03.12 om rammetillatelse til 
fasadeendring, oppføring av balkong og forlengelse av tak, samt søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens byggegrense mot vei, datert den 12.01.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
byggegrense, som var å ha et åpent område fritt for bebyggelse mellom veien og boligene.

Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
ettersom bygningsmassen i Husabøveien 8a vil komme meget nært veien. Dispensasjonen 
vil føre til at området ikke lenger blir den karakteristiske åpne villamessige bebyggelsen.
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Planteknisk utvalg gir tillatelse til en utvidelse av dagens balkong mot nord med en bredde 
på ytterligere 0,95 m. Ingen deler av balkongen må komme nærmere enn 3,0 m mot grensen 
mot naboen og ingen deler av den utvidede balkongen må komme nærmere veikanten i 
Husabøveien enn 7,0 m. Det økte innsynet til nabobebyggelsen i Husabøveien 6 som en 
utvidelse av balkongen og utskifting til glassrekkverk vil føre med seg, er etter Planteknisk 
utvalgs syn ikke urimelig i bymessig strøk, og dermed ikke et tilstrekkelig argument for å 
avslå denne delen av søknaden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er reguleringsplan for Prestegårdsjordet Husabø som gjelder for dette området. Denne 
reguleringsplanen er fra 1950. Eiendommen er regulert til bolig. De 7 meterne mot 
Husabøveien er regulert til forhage. Husabøveien er regulert med en bredde på 9 m og 
fortau på 1 m på hver side. Husabøveien slik den er bygget har en bredde på om lag 5,0 m.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense mot vei på 7,0 m fra 
veikanten (ifølge målinger på kartet). Ifølge dispensasjonssøknaden ligger dagens terrasse 
og balkong mot øst henholdsvis ca. 3,5 m og 5,5 m fra veikanten. Det fremkommer i 
dispensasjonssøknaden at naboers garasjer og boliger ligger inntil 1,5 m fra veikanten. Etter 
at terrassen og balkongen er utvidet blir avstanden fra veikanten henholdsvis 3,1 og 4,6 m
ifølge søknaden. De skriver videre i dispensasjonssøknaden at tiltaket ikke vil være til 
sjenanse for naboer, og at tiltaket ikke vil komme vesentlig nærmere Husabøveien enn hva 
det er i dag.

Det er sendt ut nabovarsler. Det foreligger merknader fra naboene i Husabøveien 6.

I merknadene fra Ilner i Husabøveien 6 står det at de protesterer mot planene. De skriver at 
huset i Husabøveien 8a ligger på en inneklemt tomt mellom de opprinnelige husene i 
området. Huset er langt og smalt og forskjellig fra de opprinnelige husene i området. Det 
skulle her være 1,5 etasjers boliger skriver de. De skriver videre at Husabøveien 8a ble 
hevet betraktelig i terrenget. I tillegg ble det med full sokkeletasje i praksis et 2 etasjers hus. 
Dette har ført til ubehagelig innsyn i deres hus. Huset i Husabøveien 8a har tidligere blitt 
påbygd med balkong og terrasse uten at de er kjent med nabovarsler i forbindelse med 
dette. Dette har forringet verdien på deres hus skriver Ilner. De skriver så om fjerning av trær 
på deres eiendom.  Etter at muren ble hevet og det ble etablert innkjørsel til Husabøveien 8a, 
har det blitt tiltakende vannsig inn på deres eiendom, med påfølgende verdiforringelse. Dette 
har medført konflikt mellom naboene.

Ilner ble overrasket da de mottok nabovarsel som innebærer utbygging med ytterligere 
verdiforringelse for deres eiendom. En utkraging av balkongen mot nord (mot Ilner) med 0,95 
m vil ifølge Ilner bety at balkongen kommer svært nær grensen mellom eiendommene og 
med den høye beliggenheten i forhold til deres hus, vil det bli enda mer innsyn. De oppfatter 
det som et forsøk på å tilsløre de faktiske forhold når det i nabovarselet står at tiltaket vil 
medføre redusert innsyn til dem som nabo. De viser så til at det i står at ”utearealet mot 
nordvest vil bli utvidet (terrasse og balkong Kfr. tegninger)”. Dette kan oppfattes som et 
forsøk på å få godkjent tidligere utbygging som ikke er godkjent fordi den balkongen som er 
anmerket som planlagt, foreligger allerede, skriver Ilner. De skriver videre at de også vil 
bemerke at Husabøveien 8a ligger inntil Husabøveien der den er bratt og i en sving, og inn-

Side 535 av 1043



3

og utkjøring samt parkering i veien er uoversiktlig og problematisk, og kan ikke 
sammenlignes med tilsvarende i samme vei lenger nede i bakken og i Kjell Bugges gate. 
Ilner skriver videre at etter loven skal det foreligge ”særlige grunner” for å kunne gi 
dispensasjon. Det er et strengt krav, og i praksis skal det ikke være kurant å gi dispensasjon, 
skriver Ilner. Det som er angitt som begrunnelse i dette tilfelle, er ikke en gang i nærheten av 
å fylle lovens krav, skriver Ilner. I tillegg kommer det momentet at Lindøs eiendom, i 
motsetning til de tilstøtende, allerede er ”tungt belastet og utbygd ekstraordinært”, ifølge 
Ilner. 

Tidligere byggesøknader / meldinger.
Den 19.02.1987 ble det etter innsendt søknad gitt tillatelse til oppføring av bolighus med 2 
boenheter på gnr. 12, bnr. 148. På denne eiendommen sto det allerede et bolighus. På de 
godkjente tegningene er det med en balkong på husets nordside. I tillegg er det en ca. 28 m2

stor balkong på husets østside (mot Husabøveien). Et av vilkårene var at det ble opparbeidet 
4 parkeringsplasser med snuplass på egen eiendom. 

Den 09.07.1992 ble det gitt tillatelse til bygging av kjellerrom under balkongen på bygningens 
østside. Blant de som mottok nabovarsel var Christian Larsen, Husabøveien 6.

Den 11.04.2000 ble det etter innsendt melding gitt tillatelse til bygging av hagestue over 
tidligere terrasse. Kristian Larsen i Husabøveien 6 er blant de som mottok nabovarsel for 
dette tiltaket.

Den 05.08.2003 ble det gitt tillatelse til fradeling av den delen av bnr. 521 der angjeldende 
bolighus står. Den nye parsellen fikk bnr. 540. Adressen ble Husabøveien 8a, mens resten 
av tidligere bnr. 521 fikk adressen Husabøveien 8b.

I en erklæring fra den 21.10.2003 ga daværende eier av gnr. 12, bnr. 521 eier av gnr. 12, 
bnr. 540 rett til to parkeringsplasser på gnr. 12, bnr. 521.

Det er oppført en stor mur / levegg mellom innkjørselen / carporten på bnr. 521 og terrassen 
til bnr. 540. (Jeg finner ikke søknad / tillatelse til denne. Undersøker med tiltakshaver.)

Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens formåls-
bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Plan- og bygningslovens § 29-4 – 4 m regelen.
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Ifølge denne paragrafen i plan- og bygningsloven skal tiltak oppføres minst 4 m fra 
nabogrense dersom det ikke foreligger godkjenning fra naboen eller dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. Det er imidlertid i tredje ledd bokstav b gitt unntak for at kommunen kan gi 
tillatelse til: ”oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak” nærmere nabogrensen 
eller i nabogrensen. I TEK 10 finner man følgende formulering i § 6-4: ”Mindre tiltak som 
beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b gjelder bygning hvor verken 
samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilsvarende gjelder for mindre tiltak som 
ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.” I 
den nevnte standarden er det vist til Veileder ”Grad av utnytting”. I denne veilederen står det 
om ”mindre utspring” som blant annet balkonger. I slike tilfeller aksepteres at disse plasseres 
3,0 m fra nabogrensen. Ifølge mottatt situasjonsplan kommer balkongen 3,05 m fra nabo-
grensen på det nærmeste (4,00 m – 0,95 m).  

Søknaden med vedlegg.
På et vedlegg til søknaden har ansvarlig søker, Kristiansen & Selmer-Olsen AS, forsøkt å 
vise at innsynet hos naboen i Husabøveien nr. 6 blir redusert ved de omsøkte tiltakene. 
Dette har de gjort ved å plassere en person midt inne i stua og forutsatt at man i dag kan se 
gjennom et rekkverk med tilnærmet tette liggende bord. Dersom man isteden hadde plassert 
personen på balkongen, ville konklusjonen angående innsyn blitt en annen. Det er etter 
byggesakssjefens syn uheldig at ansvarlig søker på en slik måte kan gi feil inntrykk overfor 
parter i saken.

Ifølge søknadens vedlegg B-1 ligger naboers garasjer og bolighus inntil 1,5 m fra veikanten. 
Taket over carporten i Husabøveien 8b ligger om lag 2 m fra veikanten og taket på garasjen i 
Husabøveien 1 ligger om lag 2,5 m fra veikanten. 

På vedlegg E-1 til søknaden er eksisterende terrasse ikke tegnet på i sin helhet. Ifølge 
vedlegg D-1 (situasjonsplan m.v.) strekker denne terrassen seg 4 m sør for vegglivet. 
Byggesakssjefen har derfor lagt ved en justert tegning der eksisterende balkong og terrasse 
er vist.

Merknadene fra Ilner.
Ifølge kommunens eiendomsarkiv overtok Ilner eiendommen i Husabøveien 6 som 
hjemmelshaver i 2007. Eiendommen har vært i familiens eie siden bolighuset ble oppført 
rundt 1950.  Bolighuset i Husabøveien 8a ble oppført i 1987.  

Ilner legger stor vekt på innsyn i egen bolig fra Husabøveien 8a. Det forhold at man i 
tettbebygd strøk kan se inn i huset til naboen kan ikke tillegges stor vekt ved vurdering av 
søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon. Dispensasjonssøknaden gjelder avstanden til 
veikanten, og innsynet fra Husabøveien 8a mot Husabøveien 6 blir i liten grad påvirket av om 
det blir gitt dispensasjon fra avstandskravet til veien eller ikke, ettersom en stor del av den 
omsøkte balkongen kommer utenfor 7 m fra veikanten. Dersom tiltakshaver vil bytte ut 
bordkledningen på balkongen med glass, kan ikke bygningsmyndigheten nekte ham dette 
med mindre det medfører at tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens § 29-2 om visuelle 
kvaliteter.

Det medfører ikke riktighet slik Ilner skriver at i dette området skulle det være 1,5 etasjers 
boliger. I reguleringsbestemmelsene fremkommer det i punkt 1 at bebyggelsen skal være 
åpen villabebyggelse med våningshus ikke over 2 fulle etasjer.

Verdiforringelse på Ilners eiendom som følge av at det er gitt byggetillatelse til bolighus på 
Husabøveien 8a, at det er blitt vanninnsig på eiendommen, at trær er tatt ned og at det 
eventuelt blir gitt tillatelse til utvidelse av terrasse / balkong, er bygningsmyndigheten 
uvedkommende. Dette er forhold av privatrettslig karakter og er ikke relevant ved vurdering 
av omsøkt tiltak.
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Når det gjelder opplysningen om at avkjørselen ligger i en bratt bakke og i en sving, så vil 
byggesakssjefen bemerke at det medfører riktighet at Husabøveien på dette stedet er bratt, 
med en stigning på om lag 1:5. Avkjørselen ligger i en sving med R= 30, men avkjørselen 
ligger i yttersvingen, så siktforholdene er ikke uakseptable. De omsøkte tiltakene vil ikke 
påvirke avkjørsels- eller siktforholdene for verken denne eiendommen eller andre.

Dersom det foregår parkering på veibanen i denne svingen, så er det en sak for politiet, ikke 
bygningsmyndighetene, ettersom det er politiet som håndhever Forskrift om kjørende og 
gående trafikk (trafikkregler).

Ilners opplysninger om at det kreves ”særlige grunner” for at det skal kunne gis dispensasjon 
er foreldet. Som det fremgår ovenfor, er det etter dagens plan- og bygningslov andre regler 
som gjelder for dispensasjon. 

Opplysningen om at Lindøs eiendom er ”tungt belastet og utbygd ekstraordinært” medfører 
ikke riktighet. Tomtearealet er om lag 504 m2. BYA etter at omsøkt tiltak eventuelt er utført, 
vil bli 163 m2 ifølge ansvarlig søker. Dette vil gi 32,4 % BYA.

Andre vurderinger:  
Det bør etter Rådmannens syn tillegges liten vekt på at tiltaket i seg selv ikke er stort. En 
stykkevis dispensering vil medføre en undergraving av vedtatt reguleringsplan som et 
effektivt styringsverktøy i arealplanleggingen i kommunen.

I dispensasjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers begrunnelse for dispensasjon. 
Av dispensasjonssøknaden fremgår det ingen klare fordeler ved en dispensasjon, kun at 
tiltaket ikke vil medføre ulemper for naboer, samt at tiltaket ikke vil komme vesentlig 
nærmere Husabøveien enn i dag. Som det fremkommer ovenfor, er det en betingelse at 
fordelene ved en dispensasjon er vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Som ulemper ved en dispensasjon nevner byggesakssjefen at bygningsmassen i 
Husabøveien 8a vil komme svært nært veien. 

En bør være tilbakeholden med å gi dispensasjon på grunn av den forventning man skaper 
hos borgeren både knyttet til lempelig dispensasjonspraksis generelt, men også fordi det kan 
oppstå spørsmål om manglende likebehandling.

Rådmannen mener en eventuell dispensasjon vil være av så generell karakter at mange i 
kommunen kan påberope seg samme grunnlag for dispensasjon. 

Det legges til grunn at hensikten med å regulere inn områder med forhager langs alle veiene 
i denne reguleringsplanen, var at man ønsket en åpen villabebyggelse i dette området. 
Bredden på forhagene varierer fra om lag 5 m til om lag 14 m, alt etter størrelsen på den 
enkelte regulerte tomt.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak reguleringsplanens byggegrense på 7 m, og dispensasjon kan dermed ikke gis. 

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

Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at argumentene for å gi dispensasjon må være 
positive. Det vil si at fravær av for eksempel nabomerknader eller andre ulemper ikke i seg 
selv kan anses som en grunn for å gi dispensasjon. 
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Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få en større balkong / terrasse.

Som ulempe ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Bygningsmassen i Husabøveien 8a vil komme meget nært veien. At det i 

Husabøveien 8b er en frittstående carport som ligger enda nærmere veien tillegges 
liten vekt.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Konklusjon:
Som det fremgår av oversikten over tidligere byggesaker på denne eiendommen, har det 
tidligere vært en stor balkong (28 m2) på østsiden av huset. Denne balkongen har man så 
seint som i år 2000 fått tillatelse til å bygge inne med en hagestue. Nå søkes det om å få 
bygge en ny balkong på østsiden av denne igjen. Litt lenger bak på tomten er det allerede 
etablert en terrasse på om lag 30 m2 som tiltakshaver ønsker å knytte sammen med 
nåværende / utvidet balkong på nordsiden av huset.

Rådmannen anbefaler Planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjon.

Når det gjelder den delen av det omsøkte tiltaket som ligger utenfor 7 m fra veien, vil 
rådmannen anbefale at Planteknisk utvalg gir tillatelse til dette tiltaket, dvs. utvidelse av 
dagens balkong med 0,95 m bredde mot nord og å skifte ut dagens rekkverk (med 
horisontale bord) med glassrekkverk. Ingen deler av den utvidede balkongen må komme 
nærmere enn 3,0 m fra nabogrensen eller nærmere enn 7 m fra veikanten på Husabøveien.

Naturmangfoldloven:
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 26.03.12 om rammetillatelse til 
fasadeendring, oppføring av balkong og forlengelse av tak, samt søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanens byggegrense mot vei, datert den 12.01.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales imøtekommet.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
byggegrense eller hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.

Som fordeler ved dispensasjoner anføres følgende:
1. 
2.

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
1. 
2.

Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på høring.

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

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
222927 Informasjonsskriv
222914 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
222915 Søknad om dispensasjon
222917 Situasjonsplan
222920 Fasadetegning
222918 Plantegning
222919 Plantegning
222921 Plantegning
222916 Skriv til naboer
222926 Merknad fra nabo
294562 Bestemmelser Husabø.pdf
294563 Reguleringsplan Husabø.pdf
294564 Eksisterende terrasse - balkong.pdf

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

1 U 04.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Referat forhåndskonferanse - Utbygging terrasse 
gnr. 12 bnr. 540 - Ole Lindø, Husabøveien 8A

4 I 16.01.2012 Bjørg og Stein Ilner
Nabovarsel - protest mot utbyggingsplaner gnr. 
12 bnr. 540

2 I 18.01.2012 Bjørg og Stein Ilner
Vedr. nabovarsel - protest mot utbyggingsplaner  
gnr. 12 bnr. 540 - Ole Lindø, Husabøveien 8A

3 U 18.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Husabøveien 8 A, Egersund  gnr. 12 bnr. 540 -
underlag for forhåndskonferanse

5 U 18.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Underlag for forhåndskonferanse gnr. 12 bnr. 
540 - Ole Lindø, Husabøveien 8A

6 U 13.02.2012 Bjørg og Stein Ilner Vedr. merknad til nabovarsel gnr. 12 bnr. 540

8 I 26.03.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Søknad om rammetillatelse gnr. 12 bnr. 540 - Ole 
Lindø, Husabøveien 8A

9 U 10.04.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Foreløpig svar - Fasadeendring/utvidelse av 
terrasse gnr. 12 bnr. 540 - Ole Lindø, 
Husabøveien 8A

10 I 06.08.2012 KSO as
Forespørsel status byggesak gnr. 12 bnr. 540, 
Husabøveien 8A

11 I 29.05.2013 Ole Lindøe
Vedr. byggesak Husabøveien 8A, gnr. 12 bnr. 
540

12 U 29.05.2013 Ole Lindoe
Korrespondanse om fremdrift i byggesak 
Husabøveien 8A, Gnr/Bnr 12/540

Parter i saken:
            

Bjørg og Stein Ilner Bygdøy alle 91 0268 OSLO
SØK Kristiansen & Selmer-

Olsen AS
Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD

TIL Ole Lindø Husabøveien 8 A 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-25/11, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1420
Journalpostløpenr.:
13/21146

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
174/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Ballbinge gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian Mong, Mong. 
Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon.
  

Sammendrag:
Det er i skriv av den 19.06.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av ballbinge på 
eiendommen gnr. 25 bnr. 11. 
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra kommueplanens arealdel som viser LNF-område med 
særlig hensyn til landbruk samt fra i kommuneplanbestemmelsene § 1.2 angående krav om 
reguleringsplan.
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader.
Det anbefales at dispensasjonssøknaden avslås ettersom en dispensasjon vil sette 
hensynene bak kommuneplanens arealbruk vesentlig til side, dessuten vil ikke fordelene ved 
en dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjonen. Ved anbefaling sendes 
søknaden til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse før endelig 
vedtak i saken fattes. Dersom dispensasjonssøknaden avslås, har partene klagerett på 
vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 19.06.12 om tillatelse til oppføring av 
ballbinge, samt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bestemmelser til 
kommuneplanen § 1.2 om krav om reguleringsplan, datert den 18.06.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen om arealbruk i 
kommuneplanens arealdel. Disse forholdene er utførlig drøftet i kommuneplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i kommuneplanen. Det vises til kap. 4 i 
tekstdelen til kommuneplanen.

Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag.

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Tidligere overflatedyrket jord bygges ned. Dette innebærer i praksis at dette området 

er tapt som jordbruksjord i overskuelig framtid. Tiltaket innebærer også en 
oppstykking av dyrket mark.
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2. Ballbingen vil påføre støy i det planlagte fritidsboligområdet.

Fordelene ved en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er ingen reguleringsplan som dekker dette området. For området gjelder kommune-
planens arealdel. Dette området er vist som LNF-område med særlig hensyn til landbruk. I 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel § 1.2 fremkommer følgende: ”Tiltak som nevnt i 
plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikke finne 
sted før det foreligger reguleringsplan.”

Ifølge www.skogoglandskap.no er denne delen av eiendommen registrert som overflatedyrka 
jord.

Det ble i juli 2012 gitt tillatelse til oppføring av et nytt sauefjøs med grunnflate 16 m x 7 m like 
ved siden av den omsøkte ballbingen. Denne bygningen er oppført. Det er nylig gitt tillatelse 
til oppføring av et mindre sauefjøs med grunnflate 7 m x 4 m. Denne bygningen er under 
oppføring og blir liggende like nordøst for den omsøkte ballbingen.

Det er allerede gjennomført en planering og oppgrusing av det aktuelle området for 
ballbinge, mellom det nye sauefjøset og nabogrensen.

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanen for å sette opp en installasjon som ikke er til 
landbruksformål. Søknaden tolkes til å omfatte også dispensasjon fra kommuneplanens 
bestemmelse § 1.2 om krav til reguleringsplan. Det fremgår av søknaden at det ville være 
hensiktsmessig at selve utførelsen / planeringen til ballbinge blir gjort samtidig med 
klargjøringen til nytt sauefjøs. Dette for å utnytte massene og få en kostnadseffektiv 
gjennomføring, samt for å få en helhet på området. Det oppgis at eiendommen er på mellom 
140 og 150 daa. Den omsøkte ballbingen blir 12 m x 24 m = 288 m2. Det opplyses videre i 
dispensasjonssøknaden at tiltakshaver har villsauer på gården. Dette for å holde 
vegetasjonen nede. Tiltakshavers sauer beiter også ned naboeiendommene tilsvarende. I 
dag er det ingen slike ballplasser i Mong. I tillegg til tiltakshavers familie vil ballbingen kunne 
benyttes av andre i Mong når ikke tiltakshavers familie benytter den. I søknaden 
fremkommer det videre at ballbingen kan bidra til at flere ønsker å bruke sitt gårdsbruk i 
Mong mer enn i dag. Det vises til at det er et problem at det ikke holdes dyr på gårdene, noe 
som medfører at gårdene gror til. Det opplyses videre at det skal brukes mye tekstiler og lite 
treverk i ballbingen. Dette vil bidra til å redusere støyen fra aktiviteter i ballbingen.

Det er sendt ut nabovarsler. Det foreligger ingen merknader fra naboer.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens formåls-
bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Side 565 av 1043



3

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

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

Den omsøkte ballbingen skal ligge mellom det nye sauefjøset og grensen mot naboen. 
Avstanden mellom sauefjøset og nabogrensen er om lag 15 m i sørvest og øker til om lag 20
m i nordre hjørne av sauefjøset. Av situasjonskartet fremgår det at ballbingen blir liggende 4 
m fra nabogrensen. Innmålt sauefjøs ligger litt nærmere nabogrensen enn det innsendt 
situasjonsplan viser. For at man skal holde seg minst 4,0 m fra nabogrensen, kan det bli 
behov for å redusere bredden på ballbingen noe i forhold til den omsøkte bredden på 12 m. 

Den delen av naboeiendommen som ligger inn mot tiltakshavers eiendom er vist som 
framtidig byggeområde for fritidsboliger på kommuneplanens arealdel. Ballbingen vil, selv om 
det benyttes tekstiler istedenfor trematerialer i stor grad, påføre det framtidige fritidsboligfeltet 
en støybelastning når ballbingen er i bruk.

Det bør etter rådmannens syn tillegges liten vekt på at tiltaket i seg selv ikke er stort. En 
stykkevis dispensering vil medføre en undergraving av vedtatt kommuneplan som et effektivt 
styringsverktøy i arealplanleggingen i kommunen.

Et annet moment som må trekkes inn når dyrket jord bygges ned er jordvernhensyn. Etter 
rådmannens syn er jordvernhensyn et moment som taler mot at det gis dispensasjon.

I dispensasjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers begrunnelse for dispensasjon.
Av dispensasjonssøknaden fremgår det at fordelene ved en dispensasjon er at også andre 
som oppholder seg på Mong vil kunne benytte ballbingen. Dette er et sjenerøst tilbud fra 
hjemmelshaver. Et slikt tilbud vil likevel ha begrenset viktighet ettersom etterfølgende eiere 
ikke vil være bundet av et slikt tilbud. Ifølge dispensasjonssøknaden kan ballbingen føre til at 
flere grunneiere i Mong benytter sine gårdsbruk til husdyrhold, og at tilgroingen av 
eiendommene dermed reduseres. Dette er et argument som byggesakssjefen ikke finner 
særlig tungtveiende ettersom en ballbinge i seg selv neppe vil medføre økt bruk av 
gårdsbrukene.

Bygdeutvikling av denne art, og utvikling av ”allmennyttige formål”, bør etter rådmannens syn 
skje gjennom reguleringsplanarbeid.

Det vises her også til at i kommuneplanen er det bestemt at i LNF-områder skal ikke 
”privatsfæren” / bolighus overstige 225 m2. Selv om dette tiltaket også stilles til disposisjon 
for andre i Mong, fremstår tiltaket i stor grad som ”privat”.

En bør være tilbakeholden med å gi dispensasjon på grunn av den forventning man skaper 
hos borgeren både knyttet til lempelig dispensasjonspraksis generelt, men også fordi det kan 
oppstå spørsmål om manglende likebehandling.
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Rådmannen mener en eventuell dispensasjon vil være av så generell karakter at mange i 
kommunen kan påberope seg samme grunnlag for dispensasjon. 

I tekstdelen til gjeldende kommuneplan, kap. 4 ”Generelle tema og utfordringer knyttet til 
ulike forhold” finner man at når det gjelder vurdering av områder for spredt boligbygging så er 
et av de opplistede kriteriene: ”skal ikke komme i konflikt med kjerneområder for landbruk og 
skal ikke lokaliseres på dyrka mark.”  Naturlig nok er ikke lokalisering av ballbinger omtalt i 
kommuneplanen. Det er etter byggesakssjefens vurdering ingen grunn for at en ballbinge 
skulle tillates der spredt boligbygging ikke kan godkjennes av hensyn til jordvernet.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak kommuneplanens arealbruk, og dispensasjon kan dermed ikke gis. Når det gjelder 
spørsmålet om hensynene bak kravet i kommuneplanbestemmelsene § 1.2 om 
reguleringsplan blir vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon fra denne 
bestemmelsen, er rådmannen mer usikker, men har kommet til at et så avgrenset tiltak ikke 
tilsidesetter hensynene bak denne bestemmelsen i vesentlig grad. 

Skulle Planteknisk utvalg vurdere det slik at verken hensynene bak arealbruken i 
kommuneplanen eller hensynene bak reguleringsplankravet i kommuneplanen blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon, må en vurdere hvorvidt fordelene med dispensasjonen er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ordlyden taler for at terskelen skal være 
høy.

Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at argumentene for å gi dispensasjon må være 
positive. Det vil si at fravær av for eksempel nabomerknader eller andre ulemper ikke i seg 
selv kan anses som en grunn for å gi dispensasjon. 

Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag.

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
2. Tidligere overflatedyrket jord bygges ned. Dette innebærer i praksis at dette 

området er tapt som jordbruksjord i overskuelig framtid. Tiltaket innebærer også 
en oppstykking av dyrket mark.

3. Ballbingen vil påføre støy i det planlagte fritidsboligområdet.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler Planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjon.

Oppfølging av ulovlig byggearbeid?
Den terrengbearbeidelsen som er foregått på det området som er omsøkt som byggeområde 
for ballbinge er søknadspliktig tiltak. Det er ikke gitt tillatelse til dette tiltaket. Tiltaket inngår 
ikke i tillatelsen til sauefjøsene.

Byggesakssjefen har ikke hatt noe merarbeid av betydning i forbindelse med dette ulovlige 
byggearbeidet, og finner det derfor ikke riktig å sende gebyr for merarbeid ved ulovlig 
byggearbeid. 

Byggesakssjefen forutsetter at dersom det ikke gis dispensasjon for oppføring av ballbinge, 
sørger tiltakshaver for at den delen av det planerte området som ikke er nødvendig for driften 
av sauefjøsene tilbakeføres til overflatedyrket mark. Byggesakssjefen vil følge opp dette 
dersom det ikke blir gitt dispensasjon.
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Naturmangfoldloven:
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
Ut fra dette kan søknad om tillatelse til tiltak godkjennes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 19.06.12 om tillatelse til oppføring av 
ballbinge, samt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bestemmelser til 
kommuneplanen § 1.2 om krav om reguleringsplan, datert den 18.06.12, og har kommet til at 
søknaden om dispensasjon anbefales.

Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsen om 
arealbruk i kommuneplanens arealdel og heller ikke hensynene bak  kommuneplan-
bestemmelsenes § 1.2 om krav til reguleringsplan. 

Fordelene ved dispensasjoner er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Som fordel ved dispensasjoner anføres følgende:
1. Mong-bygda vil få et positivt fritidstilbud som man ikke har i dag.

Som ulemper ved dispensasjoner anføres følgende:
2. Tidligere overflatedyrket jord bygges ned. Dette innebærer i praksis at dette området 

er tapt som jordbruksjord i overskuelig framtid. Tiltaket innebærer også en 
oppstykking av dyrket mark.

3. Ballbingen vil påføre støy i det planlagte fritidsboligområdet.
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Byggesakssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak i saken etter at søknaden har vært på høring.

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

237412
Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av innegjerdet ballbinge gnr. 25 bnr. 11 -
Hans Kristian Mong

237413 Oversendelsesskriv
237415 Situasjonskart
237418 Tegning - snitt
237419 Tegning - plan
294510 Kommuneplan Mong.pdf
294513 Bonitet Mong.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 19.06.2012 Kystbygg AS
Søknad om tillatelse i ett trinn, oppføring av 
innegjerdet ballbinge gnr. 25 bnr. 11 - Hans 
Kristian Mong

2 I 17.09.2012 Hans Kristian Mong Bilder av område for ballbinger

3 U 09.10.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ønsker uttalelse - Ballbinge gnr. 25 bnr. 11 -
Hans Kristian Mong, Mong

4 X 09.10.2012 Utsnitt kommuneplankart og bestemmelser

5 I 06.11.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forespørsel om vurdering fra kommunen, 
ballbinge gnr. 25 bnr. 11

Parter i saken:
            
TIL Hans Kristian Mong Kråkefjellveien 3 4370 EGERSUND
SØK Kystbygg AS Varbergveien 19 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-12/1/71, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/712
Journalpostløpenr.:
13/21542

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
175/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 576 - John Bukkøy, 
Varbergveien 29. Søknad om rammetillatelse og 
dispensasjoner.
  

Sammendrag:
Det er i skriv av den 15.03.12 søkt om tillatelse til å bygge på (øke høyden) og endre 
fasadene på naust på gnr. 12, bnr. 576, samt dispensasjoner fra reguleringsplanens 
arealbruk og kommuneplanens arealbruk. 

Naboer er varslet, men det foreligger ingen merknader fra disse. Nabo på bnr. 377 har 
skriftlig akseptert at påbygget kommer nærmere nabogrensen enn 4,0 m. Havnevesenet har 
ingen merknader til tiltaket.

Det anbefales at dispensasjonssøknadene avslås ettersom dispensasjonene vil sette 
hensynene bak reguleringsplanens arealbruk og hensynene bak kommuneplanens arealbruk 
vesentlig til side, dessuten vil ikke fordelene ved dispensasjonene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjonene. Ved anbefaling sendes 
søknaden til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse før endelig 
vedtak i saken fattes. Dersom dispensasjonssøknadene avslås, har partene klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 15.03.12 om tillatelse til å bygge på 
og endre fasadene på naust, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens arealbruk 
og fra kommuneplanens arealbruk, datert den 13.04.12, og har kommet til at søknadene om 
dispensasjon må avslås.

Dispensasjonene vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens arealbruk
og hensynene bak kommuneplanens arealbruk.

Hensynet bak reguleringsplanens arealbruk (industri) var at Kommunestyret åpenbart ønsket 
å sette av store deler av strandsonen langs havna til industrivirksomhet. En påbygging av det 
gamle naustet, vil sette dette hensynet vesentlig til side.

Side 581 av 1043



2

Hensynet bak kommuneplanens arealbruk i sjøområdet (ferdselsområde) var at Kommune-
styret ønsket å sikre at det var fri ferdsel for båter i hele havneområdet. Ferdselsområdet går 
helt inn til dagens strandlinje. En bygging av kai ut i dette ferdselsområdet vil sette dette 
hensynet vesentlig til side. 

Fordelene ved dispensasjonene er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende:

1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt på ett 
sted.

Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt reguleringsplan og vedtatt 

kommuneplan.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1 og 21-4, jf. 
reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. og kommuneplanens arealdel.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Det er reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. som gjelder for landdelen av 
dette området. Landdelen er regulert til industri. Denne reguleringsplanen viser en utfylling i
sjøen på 40-50 m ut fra land her. Men det er kommuneplanen som gjelder foran 
reguleringsplanen i sjødelen, og kommuneplanen viser ingen utfylling fra dagens strandlinje. 
Reguleringsplanen er fra 1965. De tilhørende reguleringsbestemmelsene sier i § 5 at: ”I 
industristrøk tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak herfra etter 
at helserådets uttalelse er innhentet.” I sjødelen gjelder altså kommuneplanen som viser 
ferdselsområde i sjøen. Når det gjelder landdelen av denne eiendommen, er det samsvar 
mellom gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Kommuneplanen viser et 
sammenhengende område på vel 300 m mellom Varbergveien og sjøen som industriområde 
(IH 8).

Det søkes om dispensasjon fra formål i reguleringsplanen; industri. I dispensasjonssøknaden 
skriver søker at omsøkt tiltak er næring. Tiltaket gjelder heving av gesimshøyde og 
mønehøyde i eksisterende sjøbu, samt oppføring av ny brygge. 

I denne dispensasjonssøknaden står det videre at tiltakshaver er yrkesfisker og driver fiske 
fra sjark. Han har nå sjarken liggende i Solkrona der han leier plass. Formålet med kjøpet av 
denne eiendommen var å samle fiskebruk og båt på ett sted. Behov for heving av 
mønehøyde / gesimshøyde oppstår ved at tiltakshaver har behov for større høyde i første 
etasje, samt at han kan få lagerplass på loftet, ifølge søknaden. Loftet får ikke målverdig 
areal pga. høyden. BYA vil ikke øke som følge av tiltaket. Det opplyses videre at fra gammelt 
av besto eiendommen av fritidsbolig og naust. I dispensasjonssøknaden som gjelder 
arealbruken i reguleringsplanen står det videre at søker ikke kan se at det faktum at det 
ligger en fritidsbolig på eiendommen skal være til hinder for å tilrettelegge sjøbu og brygge 
slik at det tilpasses den næring hjemmelhaver driver. Fritidsboligen skal benyttes til 
overnatting når søker i sesongene starter tidlig på sjøen og kommer seint til land. Det nevnes 
i søknaden at det er gitt flere dispensasjoner i området. Denne søknaden tolkes av 
byggesakssjefen også som en søknad om dispensasjon fra formålet i kommuneplanen når 
det gjelder sjødelen av tiltaket (kaien). Kommuneplanen viser ferdselsområde i hele dette 
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sjøområdet. Det søkes om å bygge en kai foran naustet og med en forlengelse mot sør. Se 
situasjonskartet.

Det søkes også om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 angående avstand til 
nabogrense. Ifølge tilsendt situasjonskart og kommunens kart står bygningen helt i 
nabogrensen. I dispensasjonssøknaden står det at tiltaket er et eksisterende naust, og at 
tomtens beskaffenhet gjør at det ikke er mulig å plassere bygget på annen måte. Ettersom 
nabo nå har avgitt en erklæring om at han samtykker i tiltaket, er det ikke behov for å innvilge 
dispensasjon fra denne paragrafen i plan- og bygningsloven. I en e-post fra Jorunn 
Roaldsen, som er hjemmelshaver på naboeiendommen, den 07.08.13 skriver hun: ”Vi 
godkjenner omsøkt plassering i henhold til tidligere utsendt nabovarsel. Vi godkjenner også 
at bygningen kommer nærmere vår tomt enn 4 meter.”

Det er sendt ut nabovarsler. Det foreligger ingen merknader fra naboer.

Eigersund havnevesen har i skriv datert den 20.03.12 opplyst at havnevesenet ikke har noen 
merknader til det omsøkte tiltaket. Det opplyses videre at søker har en sjark liggende på 
havnevesenets kai. Havnevesenet har full forståelse for at brygga må forsterkes og utvides 
for å kunne ha sjarken liggende. Det opplyses at John Bukkøy er registrert som aktiv 
yrkesfisker.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene bak lovens formåls-
bestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Hensynet bak reguleringsplanens arealbruk (industri) var at Kommunestyret åpenbart ønsket 
å sette av store deler av strandsonen langs havna til industrivirksomhet. En påbygging av det 
gamle naustet, vil etter byggesakssjefens syn sette dette hensynet vesentlig til side.

Hensynet bak kommuneplanens arealbruk i sjøområdet (ferdselsområde) var at Kommune-
styret ønsket å sikre at det var fri ferdsel for båter i hele havneområdet. Ferdselsområdet går 
helt inn til dagens strandlinje. En bygging av kai ut i dette ferdselsområdet vil etter bygge-
sakssjefens syn sette dette hensynet vesentlig til side. 

Plan- og bygningslovens § 29-4 – 4 m regelen.
Ifølge denne paragrafen i plan- og bygningsloven skal tiltak oppføres minst 4 m fra 
nabogrense dersom det ikke foreligger godkjenning fra naboen eller dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. I dette tilfellet foreligger det skriftlig samtykke fra aktuell nabo.
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Andre vurderinger:  
I dispensasjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers begrunnelse for dispensasjon. 
Av dispensasjonssøknadene fremgår det at dispensasjonene vil gi tiltakshaver anledning til å 
same fiskebruk og båt på ett sted. Som det fremkommer ovenfor, er det en betingelse at 
fordelene ved en dispensasjon er vesentlig større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Som ulemper ved en dispensasjon nevner byggesakssjefen at tiltaket vil gjøre gjennom-
føringen av reguleringsplanens og kommuneplanens vedtatte arealbruk vanskeligere.

En bør være tilbakeholden med å gi dispensasjon på grunn av den forventning man skaper 
hos borgeren både knyttet til lempelig dispensasjonspraksis generelt, men også fordi det kan 
oppstå spørsmål om manglende likebehandling.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonene i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak arealbruken i reguleringsplanen og arealbruken i kommuneplanens arealdel. 

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

Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at argumentene for å gi dispensasjon må være 
positive. Det vil si at fravær av for eksempel nabomerknader eller andre ulemper ikke i seg 
selv kan anses som en grunn for å gi dispensasjon. 

Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt på ett 
sted.

Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende:
2. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt reguleringsplan og vedtatt 

kommuneplan.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Perspektivet i byggesaksbehandlingen er for hele bygningens tekniske brukstid. I så måte 
kan det være uriktig å legge stor vekt på nåværende hjemmelshavers ønsker dersom det 
ikke er grunn til å tro at også fremtidige eiere vil ha de samme behovene for lagerplass for 
fiskeutstyr og plass for egen sjark. Det er her snakk om dispensasjoner fra vedtatte planer 
som dersom dispensasjonene blir innvilget vil ”sementere” denne bruken av området for 
meget lang tid.

Andre dispensasjoner i området.
Det nevnes i søknaden at det er gitt flere dispensasjoner i området, men det er ikke angitt 
hvilke eiendommer dette gjelder eller om dispensasjonene er gitt med hjemmel i tidligere 
gjeldende eller nå gjeldende plan- og bygningslov.

Rådmannen er kjent med at deler av bebyggelsen i industriområdet på reguleringsplanen 
ikke er tradisjonell industri. Generelle dispensasjon bør løses gjennom utarbeidelse av nye 
reguleringsplaner for å sikre at alle sider av saken kommer fram i tilstrekkelig grad før 
beslutninger tas. 
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På naboeiendommen i nord (bnr. 377), ble det i 1984 gitt tillatelse til oppføring av en 
vaktmesterbolig til tankanlegget. Det ble gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 
5. 

Fasader m.m.
De innsendte tegningene viser at det i 1. etasje skal være lager for fiskeredskap og at det på 
loftet skal være oppbevaring for redskaper. Det er ikke vist trapp til loftet, men et hull i 
etasjeskilleren (0,9 m x 0,9 m). Maksimal høyde på loftet (opp til underkant hanebjelken) kan 
på snitt måles til 1,65 m. Byggesakssjefen er skeptisk til nytteverdien av et lagerrom som kun 
kan benyttes via stige og der en voksen person ikke kan stå oppreist selv midt i rommet.

I § 29-2 i plan- og bygningsloven står det følgende:
”Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bebygde og naturlige omgivelser og plassering.” (Saksbehandlers understrekning).

I 1. etasje er det mye vinduer i vestenden av bygningen. Plantegning av 1. etasje og de 3 
aktuelle fasadetegningene viser hele 7 vinduer i denne enden av etasjen. 3 av disse 7 
vinduene blir høye og smale (1,39 m x 0,39 m), mens to blir 1,39 m x 0,59 m. De to største 
vinduene blir 1,49 m x 0,89 m og er plassert tett inntil hverandre. Både antallet vinduer og 
størrelsen på dem, deriblant med nedre kant av noen av vinduene helt ned til om lag 0,6 m 
over gulvet, er etter byggesakssjefens vurdering ikke forenlig med bygningens bruk til lager 
for fiskeredskap. Dersom det anbefales dispensasjon for å gjøre de omsøkte endringene 
med bygningens høyde anbefaler byggesakssjefen at følgende endringer må gjøres på de 
omsøkte fasadene:

1. De to største vinduene i vestfasaden endres til 1 vindu med maksimal størrelse 0,89 
m x 1,09 m (tilsvarende til det som er på østfasaden).

2. De to vinduene ved siden av den doble døra i vestfasaden utgår.
3. Vinduet til venstre for den doble døra (sett fra utsiden) utgår. 

Etter en slik endring vil det være ett vindu igjen på hver av hovedfasadene i 1. etasje. Dette 
burde etter byggesakssjefens vurdering være tilstrekkelig for et lager for fiskeredskaper.
Dersom bygningen skulle bli godkjent slik den er omsøkt, vil den etter byggesakssjefens 
vurdering i stor grad legge til rette for bruk av 1. etasje i bygningen til fritidsbruk, som er i 
strid med søknadens fokusering på bruk til fiskerivirksomhet som næring.

I loftsetasjen er det vist 3 små vinduer (2 mot vest og 1 mot øst). Dette er etter 
byggesakssjefens vurdering akseptabelt ut fra etasjens omsøkte bruk. Det er ikke samsvar 
mellom fasadetegningen og plantegningen av loftsetasjen når det gjelder det vinduet som er 
plassert like under mønet på vestfasaden. Byggesakssjefen legger til grunn at det er 
fasadetegningens vindusplassering som skal gjelde.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler Planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjoner fra 
arealbruken i reguleringsplanen og arealbruken i kommuneplanens arealdel, ettersom 
dispensasjonene vil sette hensynene bak de to bestemmelsene (arealbruk i 
reguleringsplanen og kommuneplanen) vesentlig til side. Dessuten er ikke fordelene ved 
dispensasjonene klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Naturmangfoldloven:
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet.
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
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Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad datert den 15.03.12 om tillatelse til å bygge på 
og endre fasadene på naust, samt søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens arealbruk 
og kommuneplanens arealbruk, datert den 13.04.12, og har kommet til at søknadene om 
dispensasjon anbefales innvilget.

Dispensasjonene vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak reguleringsplanens 
arealbruk eller hensynene bak kommuneplanens arealbruk. Det vises til saksforelegget når 
det gjelder disse hensynene. Heller ikke hensynene bak formålsbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven settes vesentlig til side ved disse dispensasjonene.

Fordelene ved dispensasjone er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Som fordel ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakshaver vil få et naust og en kai som gjør at han kan samle fiskebruk og båt på ett 
sted.

Som ulempe ved dispensasjonene anføres følgende:
1. Tiltakene vil vanskeliggjøre gjennomføringen av vedtatt reguleringsplan.

Følgende endringer må gjøres på de omsøkte fasadene:
 De to største vinduene i vestfasaden endres til 1 vindu med maksimal størrelse 0,89 

m x 1,09 m (tilsvarende til det som er på østfasaden).
 De to vinduene ved siden av den doble døra i vestfasaden utgår.
 Vinduet til venstre for den doble døra (sett fra utsiden) utgår. 

Før endelig vedtak sendes søknadene på høring til Fylkesmannen i Rogaland og til 
Rogaland fylkeskommune.
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Byggesakssjefen gis fullmakt til å gi tillatelse til tiltaket og dispensasjoner etter at 
høringsrunden er gjennomført.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§19-2, 20-1, 21-4 og 29-2, jf. 
reguleringsplan for industriområde på S. Eigerøy m.v. og kommuneplanens arealdel.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

221090
Søknad om rammetillatelse, påbygg av ny etasje på sjøbu og ny brygge gnr. 12 bnr. 
1

221091 Oversendelsesbrev
221093 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
221095 Situasjonskart
221099 Fasadetegninger
295164 Plantegning 1. etasje med kai.pdf
230129 Plan- og snittegning gnr. 12 bnr. 1 fnr. 71 - Varbergveien 29

221499
Uttalelse - påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 1 festnr. 71 - John Bukkøy, Varbergveien 
29

230166 Dispensasjonssøknad gnr. 12 bnr. 1 festnr. 71 - John Bukkøy, Varbergveien 29
295039 Dispensasjonssøknad gnr. 12 bnr. 576
295040 Nabovarsel gnr. 12 bnr. 1 fnr. 71
295106 Reg best industriområde havna.pdf
295107 Reg plan industriområde havna.pdf
295132 Utsnitt kommuneplanen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.03.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Søknad om rammetillatelse, påbygg av ny etasje 
på sjøbu og ny brygge gnr. 12 bnr. 1

2 I 20.03.2012 Eigersund havnevesen
Uttalelse - påbygg sjøbu/naust gnr. 12 bnr. 1 
festnr. 71 - John Bukkøy, Varbergveien 29

3 X 28.03.2012 Bilder besiktigelse 27.03.12

4 U 11.04.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Vedrørende søknad om tiltak gnr. 12 bnr. 1 
festnr. 71 - Varbergveien 29

5 I 11.04.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Plan- og snittegning gnr. 12 bnr. 1 fnr. 71 -
Varbergveien 29

6 I 16.05.2012
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Dispensasjonssøknad gnr. 12 bnr. 1 festnr. 71 -
John Bukkøy, Varbergveien 29

9 I 07.08.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Nabovarsel gnr. 12 bnr. 1 fnr. 71

8 I 07.08.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Dispensasjonssøknad gnr. 12 bnr. 576

Parter i saken:
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SØK Dalane Kreditt og 

Tomteutvikling AS
Postboks 313 4379 EGERSUND

TIL John Bukkøy Nonsfjellveien 11 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ove Klausen 
Sendt: 07.08.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: DISPENSASJONSSØKAD GNR. 12, BNR. 576 
________________________________________________________________ 

 Hei Tom!

Viser til dagens telefonsamtale og oversender som avtalt dispensasjonssøknad for 4- meters grensen.
Da jeg er på ferie og ikke har saken forran meg klarer jeg ikke helt å huske tiltakets eksakte avstand fra 
nabogrensen til Erling Roaldsen,men det er jo ingen endring av plasseringen i forhold til omsøkt.
Jeg har i dag vært i kontakt med Erlig Roaldsen. Han hadde ingen innvendinger mot plasseringen. (han 
holder jo selv på med et tiltak som ligger mindre enn 4 meter fra "vår" grense.) Jeg har sendt ham en mail 
der jeg har bedt ham om å bekrefte at han er enig i det jeg har skrevet.
Han lovet at han skulle svare meg i dag, så jeg videresender den så fort jeg jar den i hende.

DISPENSASJONSSØKNAD GNR 12 BNR  576 - VARBERGVEIEN 29
Det søkes med dette om dispensasjon fra Pbl 29-4 hva gjelder avstand til nabogrense. Tiltaket blir 
liggende mindre enn 4 meter fra nabogrense.
Tiltaket er der eksisterende naust er plassert, og tomtens beskaffenhet gjør at det ikke er mulig å plassere 
bygget anderledes.
Egersund 07.08.2013

Ove HKlausen

Sendt fra min iPad
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ove Klausen 

Sendt: 07.08.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: Fwd: SV: Nabovarsel 
________________________________________________________________ 

 Hei!
Her kommer "nabovarselet" fra Roaldsen.

Takk for at du ringde, slik at vi kunne få ordnet opp i dette med en gang�   
Mvh
Ove H. Klausen

Sendt fra min iPad

Videresendt melding:

Fra: "K. Roaldsen Fiskebaat As Erling Roaldsen" <fiskroal@online.no <mailto:fiskroal@online.no>>
Dato: 7. august 2013 15:48:06 CEST
Til: Ove Klausen <ove@advokatene-egersund.no <mailto:ove@advokatene-egersund.no>>
Emne: SV: Nabovarsel

Hei. 
Vi godkjenner omsøkt plassering i henhold til tidligere utsendt nabovarsel. Vi godkjenner også at 
bygningen kommer nærmere vår tomt enn 4 meter.

Med vennlig hilsen
Jorunn Roaldsen

From: Ove Klausen [ove@advokatene-egersund.no <mailto:ove@advokatene-egersund.no>]

Sent: 2013-08-07 13:34:16 CEST

To: fiskroal@online.no <mailto:fiskroal@online.no>

Subject: Nabovarsel

Hei!
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Viser til dagens telefonsamtale vedr. Byggesøknad om naust på gnr. 12 bnr.576 - Varbergveien 
29, 4371 Egersund

Du har mottat nabovarsel på denne tidligere, men det var da ikke varslet om at en var avhengig 
av dispensasjon fra pbl. 29-4 hva gjelder plassering av bygninger nærmere nabogrensen enn 4 
meter.

Plassering av bygningen er den samme som på tidligere tilsendt nabovarsel.

Vennligst bekreft tilbake til meg at du godtar omsøkte plassering og at du er informert om at 
tiltaket er avhengig av dispensasjon.

Da det haster med tilbakemelding til kommunen hadde det vært fint om du kunne vitt meg en 
tilbakemelding idag.

Mvh

Ove H. Klausen

Sendt fra min iPad
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-13/2445, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/1439
Journalpostløpenr.:
13/21428

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
176/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Klage - Bolig og garasje - gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen ga den 05.12.12 som sak BMD 524/13 rammetillatelse og dispensasjon til 
oppføring av bolig og garasje på eiendommen gnr. 13 bnr. 2445. Tiltaket forutsatte 
dispensasjon fra tillatt antall etasjer i gjeldende reguleringsplan.
Igangsettingstillatelse ble gitt 28.01.13.
Klage fra advokat Ramsland på vegne av nabo Asbjørn Karlsen, eier av gnr. 13 bnr. 529, 
Årstadfjellveien 6, ble mottatt 23.04.13, det vil si omtrent 4 og en halv måned etter tillatelsen 
ble gitt. Lovens ordinære klagefrist er 3 uker.
Klagefristen er oversittet, men det må vurderes hvorvidt klagen likevel skal tas til behandling
da klager mener han ikke kunne lastes for oversittelsen.

Saksgang:
Klagen kan avvises eller tas til behandling. Avvisning av klage kan påklages. Dersom klagen 
tas til behandling og klager gis medhold, stopper saken der, men partene har klagerett på det 
nye vedtaket. Dersom klager ikke gis medhold, oversendes klagen til Fylkesmannen i 
Rogaland for endelig avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.04.13 fra advokat Ramsland og har funnet at 
klagefristen er etter forvaltningslovens § 29 er oversittet og vilkårene for å ta klagen til 
behandling etter § 31 er ikke oppfylt.

Klagen må derfor avvises.

Vedtaket om avvisning er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Sandbakken, vedtatt av kommunestyret 19.11.65.
Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – boliger (våningshus).

En er etter tillatelsen ble gitt gjort oppmerksom på at det ikke er søkt om dispensasjon fra 
regulert byggegrense mot offentlig veg. Dette forholdet har ikke betydning for bygningens 
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høyde/naboens utsikt og følges derfor opp som en egen sak uavhengig av Karlsens klage. 
Søker har opplyst at det vil bli søkt om dispensasjon fra dette snarest.

Det anføres i klage fra advokat Ramsland av 23.04.13 på vegne av nabo Asbjørn Karlsen:
Det erkjennes at klagefristen er oversittet. Under henvisningen til at klagen ikke ble innsendt tidligere 
på grunn av bristende forutsetninger, begjæres oppreisning for oversittelse av klagefristen.

1. Søknadsprosessen
Det fremkommer av dokumentene i saken at Asbjørn Karlsen har hatt innvendinger mot 
dispensasjonssøknaden før denne ble vedtatt. etter å ha fått framsatt sine innvendinger, og fått dem 
vurdert både av utbyggers arkitekt og av byggesakssjefen, forholdt Karlsen seg til at vedtaket var 
fattet på bakgrunn av opplysninger som var korrekte.

Nå har grunnmuren til bygget kommet opp. Det er først nå avklart at opplysningene som ble gitt til 
Karlsen og som holdt ham tilbake fra å påklage vedtaket, ikke er korrekte.

2. Kommentarer og anførsler til søknaden
Asbjørn Karlsen sendte i brev av 05.11.12 inn bemerkninger til dispensasjonssøknaden. Han peker 
der på at et vedtak i henhold til søknaden, vil påføre ham en betydelig naboulempe i form av en 
markert innestengtfølelse, og redusert utsikt. Det ble også varslet at et dispensasjonsvedtak ville bli 
anket til Fylkesmannen.

Søker har kommentert Karlsens anførsler i brev av 19.11.12.

”Asbjørn Karlsen hevder i klagen at utsikten til hans stuevindu mot byen og båthavna i Lervige 
bortfaller.
Dette medfører ikke riktighet, noe vi med selvsyn så fra hans stuevinduer i befaring med hans 
svigersønn.

Det er fra store deler av dette 4 meter lange panoramavinduet full frisikt til byen og havna.

Søker utdypet sine anførsler i et nytt skriv av 04.12.12:
Vi har vært på befaring på altanen foran Asbjørn Karlsens 4 meter lange panoramavindu, sammen 
med svigersønnen.
Der ser vi at han fra store deler av panoramavinduet har samme utsikt som nå.
Eventuelt kan han miste noe utsikt i venstre kant forårssaket av omsøkte bygg.
…
Svigersønnen vil nok helst ikke bekrefte dette, kan jeg tenke meg – men det er fullt mulig for deg å se 
dette ved selvsyn på en befaring, om det skulle være en vesentlig premiss for rammetillatelse.

3. Byggesakssjefens beslutningsgrunnlag
Det fremkommer videre i saksdokumentene, upaginert men formentlig side 5 i vedtaket, at 
byggesakssjefen legger denne virkelighetsforståelsen til grunn for sin avgjørelse. Han skriver i 
vedtaket:

Videre legger søker til grunn at Karlsens utsiktstap fra hans stuevinduer er begrenset og isolert til 
venstre kant. Byggesakssjefen finner ikke grunn til å vurdere dette annerledes.

Alle sitater ovenfor er hentet fra byggesakssjefens vedtak. De utsnitt som er satt i fet utskrift av 
undertegnede, beskriver de anførsler og vurderinger som, etter at bygget er oppført, viser seg ikke å 
holde stikk.

Jeg viser også til ”Illustrasjoner” som ble presentert sammen med søknaden, vedlegg 1 til denne 
klage. Disse forestiller et bygg hvor underetasjen er nedfelt i bakken, sett fra ”Inngang” i 
Årstadfjellvieen. Bare en marginal del av grunnmuren ses i dagen, i ytterste høyre kant.

Karlsen har forholdt seg til opplysningene i søknadsprosessen og til byggesakssjefens aksept av 
denne beskrivelsen som korrekte, når han ikke påklagde vedtaket innen klagefristen.

4. Virkeligheten
Når grunnmuren til bygget nå er reist, viser dette seg å bli totalt annerledes enn uttalt og beskrevet av 
søker, og lagt til grunn av byggesakssjefen.
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Det vises til vedlagte bilder av grunnmuren, vedlegg 2-8.

Bildene dokumenterer at Karlsen overhodet ikke vil ha noen utsikt til båthavna etter at bygget er 
ferdigstilt. Nybygget vil totalt dominere utsikten fra Karlsens stuevindu.
Bare i helt ytterste høyre kant av stuevinduet vil Karlsen kunne se forbi bygget. Men det blir ingen 
utsikt til byen og båthavna. Utsikten begrenser seg til et kort stykke av Lundeelva og Nyeveien samt 
Kråkefjellet.

5. Konklusjon
Hadde Karlsen ikke blitt forledet av opplysningene gitt i saksdokumentene, arkitektens forsikringer og 
byggesakssjefens aksept av søkers framstilling, ville Karlsen umiddelbart ha klaget vedtaket om 
dispensasjon inn for Fylkesmannen.

Når Karlsen er blitt forledet av feilaktige opplysninger til å avstå fra klage, må han gis mulighet til å få 
sin klage behandlet.

Byggesakssjefen anmodes om å stoppe utbyggers arbeid inntil klagebehandlingen er endelig avgjort.

Det fremstår som uforståelig at den oppførte grunnmuren er nivellert i henhold til de høyder som er 
angitt i ”Illustrasjoner”, vedlegg 1.

Klager har derfor bestilt oppmåling av grunnmuren for å få kontrollert både høyde og avstand fra 
Årstadfjellveien.

Straks disse målingene fra oppmålingsavdelingen i kommunen foreligger, vil de bli ettersendt.

Klagen fremsattes uten kjennskap til resultatet av målingene fordi det anføres at den villfarelse 
Karlsen er blitt satt i på grunn av feilaktige/misvisende informasjon, uansett anføres som grunn for å få 
oppreisning for oversittelse av klagefristen.

Ansvarlig søker anfører i sitt tilsvar av 10.05.13:
Jeg vil i sakens anledning komme med en uttalelse til mottatt brev i kraft av byggets arkitekt og 
ansvarlige søker.

Advokat Ramsland påklager vedtak rammetillatelse og igangsettelsestillatelse på veiene av nabo 
Asbjørn Karlsen, på grunn av bristende forutsetninger da klagefristen er oversittet.

Rammesøknad ble innsendt 05.07.2012, med rammetillatlse gitt av Eigersund kommune 05.12.2012. 
Igangsettelsessøknad ble innsendt 15.01.2013, med gitt igangsettelsestillatelse 28.01.2013.
Både tiltakshaver, arkitekt og Eigersund kommune har i sakens anledning vært romslige mht. 
klagefrist fra naboer.

Det blir av advokat Ramsland hevdet at arkitekt / ansvarlig søker ikke har gitt korrekte opplysninger.
Arkitekt ser på denne beskyldningen som svært alvorlig.
Søknader i prosessen, kontakten med Eigersund kommune og kommunikasjon med naboer er 
fundamentert i tegningsmaterialet. Tegningene er kommunisert etter gjeldende regelverk. Det er intet 
avvik på gjeldende tegninger og det virkelige byggverket som er under oppføring. Det kan 
dokumenters både høydeangivelser og oppmålinger arealmessig som er helt i tråd med godkjent 
prosjekt.

Vi har under ingen omstendigheter operert med et sett tegninger for kommunen og ett sett tegninger 
for nabo som advokat Ramsland insinuerer.

Arkitekt har hatt kontakt med både nabo Asbjørn Karlsen, hans svigersønn, Andreas Kristoffersen og i 
tillegg hatt egen befaring på tomten i sakens anledning.
Videre er tegningsmaterialet forevist også under denne befaringen. Tiltakshaver har også redusert 
prosjektet med carport mot nabo Asbjørn Karlsen, uten at dette på noen måte var nødvendig mht. 
søknaden i forhold til reguleringsbestemmelser.

Tomten er regulert til bolig for flere ti-år siden,- selv om det først er nå denne tomten blir bebygget, 
som den siste innefor denne reguleringsplanen.
Naboer har hatt omtalte tomt som et fri-område fram til nå.
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Ved regulering til bolig vil det nødvendigvis i en slik topografi som det er i dette området, kunne gå noe 
utover utsikt for bakenforliggende bebyggelse.
Eventuelt tap av utsikt er ikke noe krav naboer har til å stoppe bygging av en bolig og dermed også 
uvesentlig i forbindelse med klage på nevnte tiltak.

Klager Asbjørn Karlsen har fremdelses uforringet utsikt fra deler av sin stue,- samt soverom,-
tilnærmet over halvparten av fasade-lengden på sin bolig.

Grunnmur slik den fremstår i dagens byggesituasjon,- er selvsagt ikke betegnende for hvordan denne 
vil fremstå når bygget er ferdig, ref. brev fra Ramsland pkt. 4. ”Virkeligheten”.
Deler av grunnmur vil tildekkes / forblendes av masse, slik at vegetasjon og opprinnelig karakter på 
tomten gjenskapes.
Boligen vil fremstå tilnærmet som på illustrasjonene som er dokumentert i byggesøknader, når boligen 
er ferdig bygget og terreng planert tilpasset.

Ramsland´s konklusjon under pkt. 5, vedrørende forleding, feilaktig og misvisende informasjon, 
tilbakevises på det sterkeste. – Dette er i seg selv en helt urimelig påstand, og ville ikke tjent 
byggesaken på noen som helst måte.
Grunnmur er nivellert og bygget etter godkjennelse.
Nivelleringsdata er forelagt Eigersund kommune.

Vi forholder oss til godkjent prosjekt og fremdrift for bygging av boligen vil gå som planlagt.

Vi beklager at omsøkte tiltak ikke tilfredstiller nabo Asbjørn Karlsen´s forventninger. Likevel er tiltaket 
også sett i sammenheng med nabobebyggelsen godt innenfor marginer mht. størrelse, plassering og 
avstand til nabogrenser, i følge reguleringsplanen.

Advokat Ramsland har i skriv av 27.05.13 varslet tiltakshaver om at klager vil begjære en 
rettslig, midlertidig avgjørelse som vil kunne gi byggestopp til saken er ferdigbehandlet samt 
erstatning for utbyggingen.
Rådmannen er ikke kjent med utfallet av denne prosessen, men siden disse forholdene er av 
privatrettslig karakter, er de heller ikke kommunen vedkommende.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er klart nok ikke fremsatt innenfor forvaltningslovens klagefrist som etter § 29 er 3 
uker. Klagen ble fremsatt 23.04.13, det vil si omtrent 4 og en halv måned etter tillatelsen ble 
gitt.
Det er etter forvaltningslovens § 31 likevel adgang til å ta en klage til behandling såframt:

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

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

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 
endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Det er rimelig å legge til grunn at jo lenger tid det går før klagen fremsettes, jo klarere må det 
fremstå at klager ikke kan lastes for oversittelsen.

Hvorvidt vilkårene er tilstede er ikke uttrykkelig omtalt i klagen, men en antar at klager mener 
at han ikke kan lastes for å ha oversittet fristen fordi han er blitt villedet av søker.

Det må legges til grunn at naboer har et betydelig egenansvar for å ivareta sine interesser. 
Så lenge søker gjør tilgjengelig tilstrekkelig informasjon om tiltaket i form av 
tegningsmateriale og omfang av søknaden, må naboen selv ta de nødvendige skritt for å 
forstå konsekvensene av tiltaket. 
Dette ansvaret kommer til uttrykk blant annet i Planteknisk utvalgs vedtak av 28.05.13 som 
sak PTU-126/13. Saken gjaldt klage på tillatelse til garasje på eiendommen gnr. 13 bnr. 
2334, Gamle Sokndalsveien 18 der nabo ikke fikk medhold i sin klage da denne selv hadde 
ansvaret for at tiltakets konsekvenser var kjent for henne. 
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Der informasjonsutveksling ikke er skriftlig vil det ofte oppstå tvetydighet som medfører at en 
vanskelig kan utlede hvem sin forståelse av samtalen som er mest riktig. Det er derfor 
nærliggende å legge mer vekt på tegningsmaterialet som foreligger i saken.
Søker har utarbeidet tegningsmateriale som Byggesakssjefen har vurdert som tilstrekkelige i 
det søknaden ble tatt til behandling. I denne saken er det ikke omtvistet at disse tegningene 
også ble gjort tilgjengelige for naboen.
Det fremgår plassering, kotehøyder og gesimshøyde av tegningene. 

I denne saken er det anført at søker med overlegg har lurt naboen. Dette er det ikke mulig for 
kommunen å vurdere hvorvidt dette er tilfelle. Videre kan det være usikkert hva nabo og 
søker legger i begrepene ”byen” og ”havnen”. Byggesakssjefen har vurdert utsiktstapet som 
markant, men ikke urimelig.

Det som utløste klagen er så vidt Rådmannen forstår at naboen antok at grunnmuren ble 
plassert på en høyere kote enn det som var tillatt. 
Utførte kontrollmålinger viser at alle omsøkte byggehøyder er overholdt uten nevneverdige 
avvik. Bygningen fremstår dermed som vist på tegninger. Naboen kunne altså ha beregnet 
den tapte utsikten innenfor den ordinære klagefristen.

En minner om at det i vurderingen etter fvl § 31 skal legges vekt på utbyggerens berettigede 
forventning om å få lov til å bygge. Tiltakshaver har åpenbart innrettet seg etter vedtaket og 
pådratt seg betydelige kostnader tilknyttet byggeprosessen. Rådmannen er ikke kjent med at 
naboen har tilkjennegjort bekymringene sine i tiden før klagen ble fremsatt. 
Det er rimelig å legge til grunn at jo lenger tid det går før klagen fremsettes, jo klarere må det 
fremstå at klager ikke kan lastes for oversittelsen.

Rådmannen mener at det ikke foreligger det advokaten kaller ”bristende forutsetninger” idet 
utsiktstapet fremgår klart nok av tegningsmaterialet.

Rådmannen finner etter dette at parten må lastes for at fristen er oversittet. Klagen må derfor 
avvises.

En kan for øvrig ikke se at det av ”særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd”. Dette er 
heller ikke anført av klager. 

Skulle Planteknisk utvalg vurdere forholdet annerledes kan klagen tas til behandling. Det 
klager har anført er at utsiktstapet blir for stort.
Rådmannen er ikke enig i at dette er tilfelle. Selv om utsikt er et kjært gode, spesielt når en 
har nytt det over lang tid, må en forvente at den kan forsvinne dersom en bor i bystrøk. 
Omsøkt eiendom har vært tilgjengelig for utbyggere i en årrekke, men tomtens beskaffenhet 
har gjort den vanskelig utnyttbar og har derfor stått ubebygd.
Bygningens utforming kan riktignok fremstå noe polariserende i forhold til omgivelsene, men 
det er vanskelig å utlede en gjennomført byggeskikk i området som tvert imot er preget av at 
ny bebyggelse er oppført i tidstypisk estetikk. Det moderne uttrykket samsvarer videre med 
enkelte nærliggende bygg og størrelsen er omtrent som andre nylig oppførte bygninger i 
planområdet.
Rådmannen finner det derimot sannsynlig at en mer konservativ utforming med saltak kunne 
blitt tillatt med en høyere kotehøyde på topp grunnmur. En er således enig med søker at 
omsøkt tiltak kan ha medført mindre utsiktstap enn naboen måtte være forberedt på å miste.

Rådmannen finner etter dette at klagen i alle tilfelle ikke kan gis medhold. Byggesakssjefens 
vedtak bør opprettholdes.

Om utsatt iverksetting:

Side 615 av 1043



6

Klager har bedt om at klagen gis oppsettende virkning/ utsatt iverksetting av byggetillatelsen 
etter forvaltningslovens § 42. En slik beslutning om oppsettende virkning vil bety at 
tiltakshaver ikke kan rette seg etter vedtaket som allerede er fattet inntil det foreligger en 
endelig avgjørelse i saken. En beslutning om utsatt iverksetting er ikke et enkeltvedtak og 
kan ikke påklages, men Fylkesmannen kan på eget initiativ overprøve beslutningen.

Bestemmelsen om utsatt iverksetting er ment å ivareta den faktiske klageretten til parter. 
Med andre ord så kan det være hensiktsmessig å gi utsatt iverksetting av et vedtak der 
skaden er ugjenopprettelig som for eksempel der det skal sprenges eller rives en bygning. 
Dersom vedtaket gjennomføres, er klageretten i realiteten i stor grad bortfalt selv om en 
skulle få medhold. Det samme kan være tilfellet der gjennomføringen er svært 
kostnadskrevende.

Klager i denne saken har ikke begrunnet anmodningen om utsatt iverksetting, og 
Rådmannen har vanskelig for å se at vilkårene for slik beslutning er tilstede. Forholdene i 
nærværende sak skiller seg lite fra den gjennomsnittlige klagesaken.
Dersom en skaper en ”kultur” for å gi utsatt virkning av vedtak på et så svakt grunnlag, må 
en forvente at klagere vil kreve dette i alle klagesaker med mer eller mindre saklige 
begrunnelser.

Rådmannen kan ikke se at det foreligger forhold utover det normale som skulle tilsi at 
klageretten blir forringet dersom tiltakshaver handler i tråd med gjeldende byggetillatelse, og 
klagen bør derfor ikke gis oppsettende virkning.
Skulle Fylkesmannen oppheve kommunens vedtak, må tiltakshaver fjerne boligen. Det 
bygges med andre ord på egen risiko. Denne risikoen er uttrykkelig akseptert i søkers tilsvar 
til klagen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen avvises. Det anbefales videre at klagen ikke gis 
oppsettende virkning.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Naturmangfoldsloven:
Tiltaket medfører ingen innvirkning på naturmangfoldet i området.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 23.04.13 fra advokat Ramsland og har funnet at 
den kan tas til behandling da konsekvensene av tiltaket ikke manifesterte seg før 
grunnmuren var oppført på en måte som ikke kan lastes klager, jamfør forvaltningslovens § 
31 første ledd bokstav a.

Byggesakssjefens vedtak av 05.12.12 som sak BMD 524/13 oppheves.

Det fattes følgende nytt vedtak:
Omsøkt tiltak medfører for stort utsiktstap for bakenforliggende eiendom, og plasseringen 
kan ikke godtas. Bygningens utforming medfører at en annen, tjenlig plassering ikke kan 
påvises. Tiltaket må derfor avslås med hjemmel i plan- og bygningslovens § 29-4.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 31, plan- og bygningslovens §§ 
21-4 og 29-4 og reguleringsplan for Sandbakken.

Vedtaket kan påklages.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
282811 Tilsvar klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13 - rettet skrivefeil
281207 13-2445-Melding.pdf
281205 13-2445-Plott.pdf
279790 Klage på vedtak om dispensasjon  - Årstadfjellveien 13
278640 Stikningsdata og beliggenhetskontroll gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13
278644 Punktdifferanse_Rapport.pdf
278643 Punktdifferanse_A3.pdf
257503 Godkjente tegninger
257502 Godkjent situasjonskart

256699
Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, 
Årstadfjellveien 13

295156 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
295158 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.07.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om rammetillatelse, oppføring av 
enebolig med garasje gnr. 13, bnr. 2445 - Marit 
Øglend, Årstadfjellveien 13

2 I 23.07.2012 Ove Dybing Vedr. nybygg Årstadfjellveien nr: 13

3 I 03.09.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammesøknad - Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 
2445 - reviderte tegninger

4 U 25.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

5 I 26.10.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om dispensasjon samt gjenpart av 
nabovarsel  -  Årstadfjellveien 13

6 I 05.11.2012 Asbjørn Karlsen
Merknader til nabovarsel gnr. 13 bnr. 2445, 
Årstadfjellveien 13

7 I 19.11.2012 Jonny Johansen Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

8 I 28.11.2012 Jonny Johansen
Vedr. behandling av rammesøknaden i 
Årstadfjellveien 13

10 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedrørende nabomerknad fra Asbjørn Karlsen -
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13

11 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

12 I 04.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Vedr. foreløpig svar - Årstadfjellveien 13

9 U 05.12.2012
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Rammetillatelse/dispensasjon - bolig og garasje 
gnr. 13 bnr. 2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 
13
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13 X 07.12.2012 Godkjent situasjonskart
14 X 07.12.2012 Godkjente tegninger

15 I 17.01.2013 Jonny Johansen
Søknad igangsettelsestillatelse gnr. 13 bnr. 2445, 
Årstadfjellveien 13

17 I 22.01.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 13 bnr. 
2445  - Årstadfjellveien 3

16 U 28.01.2013 Marit Øglend
Igangsettingstillatelse ny bolig og garasje gnr. 13 
bnr. 2445 - ,  Årstadfjellveien 13

18 I 12.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Stikningsdata og beliggenhetskontroll gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

19 I 23.04.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Klage på vedtak om dispensasjon  -
Årstadfjellveien 13

20 U 25.04.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13

21 X 30.04.2013 Bilder besiktigelse 30.04.13

24 I 10.05.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Tilsvar klage gnr. 13 bnr. 2445 - Årstadfjellveien 
13

26 I 27.05.2013
Advokatene Stokkeland 
. Sørensen & Skjefrås 
DA

Gjenpart av korrespondanse om midlertidig 
forføyning, Årstadfjellveien 13

25 I 28.05.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Tilsvar vedr. klage ramme- og 
igangsettingstillatelse for bolig og carport gnr. 13 
bnr. 2445 - Årstadfjellveien 13 -

27 U 06.06.2013 Jonny Johansen
Innkalling til tilsyn gnr. 13 bnr. 2445 -
Årstadfjellveien 13.

28 U 06.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Innkalling til tilsyn - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

29 X 12.06.2013 Tom Grøsfjell
Byggeplass Årstadfjelveien gnr. 13 bnr. 2445 -
befaring i går i forbindelse med tilsyn i neste uke

30 U 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

VIKTIG! Sikring av Byggeplass Årstadfjelveien

31 I 12.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445

32 U 19.06.2013
Sivilarkitekt mnal Jonny 
Johansen as

Tilsynsrapport - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 
2445 - Marit Øglend, Årstadfjellveien 13

33 I 18.07.2013
Sivilarkitekt Jonny 
Johansen AS

Årstadfjellveien 13 gnr. 13 bnr. 2445 -
tilsynsrapport

36 X 08.08.2013 Oversiktskart
35 X 08.08.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser

Parter i saken:
            
P Asbjørn Karlsen Årstadfjellveien 6 4370 EGERSUND
TIL Marit Øglend Thorleif Robertsons vei 

4 B
4370 EGERSUND

P Ove Dybing Årstadfjellveien 8 4370 EGERSUND
SØK Sivilarkitekt mnal Jonny 

Johansen as
Øvre Holmegate 11 4006 STAVANGER
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s  i  v  i  l  a  r  k  i  t  e  k  t    m n a l                                                   j o n n y   j o h a n s e n  a s 
 
ø v r e   h o l m e g a t e   1 1                                     4 0 0 6   s t a v a n g e r 
 
t l f .                         5 1 5 5 5 7 8 0  
m o b .                                 9 1 3 5 4 9 0 1  
e - p o s t            a r k i t e k t @ j o n n y j o h a n s e n . n o 
w e b            j o n n y j o h a n s e n . n o
       
 
 
 
 
 
Eigersund kommune       Stavanger 10.05.2013 
 
Miljøavdelingen 
Seksjon byggesak 
 
 
 
TILSVAR VEDR. KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON – BOLIG OG CARPORT 
GNR 13, BNR 2445 – MARIT ØGLEND, ÅRSTADFJELLVEIEN 13 
 
 
Viser til oversendt klage fra nabo Asbjørn Karlsen, Årstadfjellveien 6,- via advokat  
Lars Martin Ramsland hos Advokatene Stokkeland, Sørensen, Skjefrås DA. 
 
Jeg vil i sakens anledning komme med en uttalelse til mottatt brev i kraft av byggets 
arkitekt og ansvarlige søker. 
 
Advokat Ramsland påklager vedtak rammetillatelse og igangsettelsestillatelse på veiene 
av nabo Asbjørn Karlsen, på grunn av bristende forutsetninger da klagefristen er oversittet. 
 
Rammesøknad ble innsendt 05.07.2012, med rammetillatlse gitt av Eigersund kommune 
05.12.2012. Igangsettelsessøknad ble innsendt 15.01.2013, med gitt 
igangsettelsestillatelse 28.01.2013. 
Både tiltakshaver, arkitekt og Eigersund kommune har i sakens anledning vært romslige 
mht. klagefrist fra naboer. 
 
Det blir av advokat Ramsland hevdet at arkitekt / ansvarlig søker ikke har gitt korrekte 
opplysninger. 
Arkitekt ser på denne beskyldningen som svært alvorlig. 
Søknader i prosessen, kontakten med Eigersund kommune og kommunikasjon med 
naboer er fundamentert i tegningsmaterialet. Tegningene er kommunisert etter gjeldende 
regelverk. Det er intet avvik på gjeldende tegninger og det virkelige byggverket som er 
under oppføring. Det kan dokumenters både høydeangivelser og oppmålinger arealmessig 
som er helt i tråd med godkjent prosjekt. 
 
Vi har under ingen omstendigheter operert med et sett tegninger for kommunen og ett sett 
tegninger for nabo som advokat Ramsland insinuerer. 
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Arkitekt har hatt kontakt med både nabo Asbjørn Karlsen, hans svigersønn, Andreas 
Kristoffersen og i tillegg hatt egen befaring på tomten i sakens anledning.  
Videre er tegningsmaterialet forevist også under denne befaringen. Tiltakshaver har også 
redusert prosjektet med carport mot nabo Asbjørn Karlsen, uten at dette på noen måte var 
nødvendig mht. søknaden i forhold til reguleringsbestemmelser. 
 
Tomten er regulert til bolig for flere ti-år siden,- selv om det først er nå denne tomten blir 
bebygget, som den siste innefor denne reguleringsplanen. 
Naboer har hatt omtalte tomt som et fri-område fram til nå. 
 
Ved regulering til bolig vil det nødvendigvis i en slik topografi som det er i dette området, 
kunne gå noe utover utsikt for bakenforliggende bebyggelse. 
Eventuelt tap av utsikt er ikke noe krav naboer har til å stoppe bygging av en bolig og 
dermed også uvesentlig i forbindelse med klage på nevnte tiltak. 
 
Klager Asbjørn Karlsen har fremdelses uforringet utsikt fra deler av sin stue,- samt 
soverom,- tilnærmet over halvparten av fasade-lengden på sin bolig. 
 
Grunnmur slik den fremstår i dagens byggesituasjon,- er selvsagt ikke betegnende for 
hvordan denne vil fremstå når bygget er ferdig, ref. brev fra Ramsland pkt. 4. 
”Virkeligheten”. 
Deler av grunnmur vil tildekkes / forblendes av masse, slik at vegetasjon og opprinnelig 
karakter på tomten gjenskapes. 
Boligen vil fremstå tilnærmet som på illustrasjonene som er dokumentert i byggesøknader, 
når boligen er ferdig bygget og terreng planert tilpasset. 
 
Ramsland´s konklusjon under pkt. 5, vedrørende forleding, feilaktig og misvisende 
informasjon, tilbakevises på det sterkeste. – Dette er i seg selv en helt urimelig påstand, og 
ville ikke tjent byggesaken på noen som helst måte. 
Grunnmur er nivellert og bygget etter godkjennelse.  
Nivelleringsdata er forelagt Eigersund kommune. 
 
Vi forholder oss til godkjent prosjekt og fremdrift for bygging av boligen vil gå som planlagt. 
 
Vi beklager at omsøkte tiltak ikke tilfredstiller nabo Asbjørn Karlsen´s forventninger. 
Likevel er tiltaket også sett i sammenheng med nabobebyggelsen godt innenfor marginer 
mht. størrelse, plassering og avstand til nabogrenser , i følge reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 

Vennlig hilsen 
         
         Jonny Johansen  
         sivilarkitekt mnal  
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Kurt Knubedal 

Fra: Lars Martin Ramsland [lars@advokat-stokkeland.no]
Sendt: 26. april 2013 13:32
Til: Kurt Knubedal
Kopi: andreask@nsb.no
Emne: SV: Kontrollmåling Årstadfjellveien 13

Page 1 of 2

03.05.13

Til Kurt Knubedal 
  
Takk for raskt utførte målinger.  
  
Når det gjelder grunnmurens avstand til veien, er jeg litt forvirret.  
  
Det er jo to utstikk som ligger nærmere veien en selve hovedavdelingen.  
  
Har du målt avstanden fra disse utstikkene som ligger nærmest veien?  
  
Med vennlig hilsen 
Lars Martin Ramsland 
Advokat 
  

 
  
  
Telefon: 51 46 35 00 
Faks: 51 46 35 01 
Mobil: 922 62 579 
  
Besøksadresse: Storgaten 39, 4370 Egersund 
Postadresse: Pb 264, 4379 Egersund 
  
E‐post: lmr@advokat‐stokkeland.no 
www.advokat‐stokkeland.no 
  
KONFIDENSIELT /CONFIDENTIAL 
Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dokumentene kan inneholde taushetsbelagte 
opplysninger i advokat/klientforhold. Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene, gjøres det oppmerksom på at enhver kopiering eller 
annen videreformidling av opplysningene, ikke er tillatt. Har De mottatt dokumentene ved en feiltakelse, er vi takknemlig om De snarest kan 
gi oss beskjed ved retur av denne melding. Videre er vi takknemlig om De kan returnere de mottatte dokumenter pr. e-post, slette meldingen 
og destruere dokumentene. 
The content of this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you have received this 
communication in error, be aware that forwarding it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly prohibited. If 
you have received this communication in error, please notify the author by replying to this e-mail immediately, deleting this message and 
destruct all received documents. 
  

Fra: Kurt Knubedal [mailto:kurt.knubedal@eigersund.kommune.no]  
Sendt: 25. april 2013 13:59 
Til: Lars Martin Ramsland 
Emne: SV: Kontrollmåling Årstadfjellveien 13 
  
Hei 
  
Har nå vært og foretatt kontrollmåling. 
Topp grunnmur er målt til kote 47,17. 
De innmålte punktene A4 og A5 er retninger på grunnmuren,
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og avstandene er fra grunnmuren til eiendomsgrensen/veikanten.
Er noe uklart så ta kontakt. 
  
Mvh 
Kurt Knubedal 
Tlf. 51468315 
  

Fra: Johnny Monsen  
Sendt: 24. april 2013 07:33 
Til: Kurt Knubedal 
Emne: VS: Kontrollmåling Årstadfjellveien 13 
  

Fra: Lars Martin Ramsland [mailto:lars@advokat-stokkeland.no]  
Sendt: 23. april 2013 17:08 
Til: Johnny Monsen 
Emne: Kontrollmåling Årstadfjellveien 13 
  
Jeg viser til dagens telefonsamtale. 
  
Det er to forhold som må kontrolleres: 
  
Høyde topp grunnmur 
  
Grunnmurs avstand til vegbanen. 
  
Med vennlig hilsen 
Lars Martin Ramsland 
Advokat 
  

 
  
  
Telefon: 51 46 35 00 
Faks: 51 46 35 01 
Mobil: 922 62 579 
  
Besøksadresse: Storgaten 39, 4370 Egersund 
Postadresse: Pb 264, 4379 Egersund 
  
E‐post: lmr@advokat‐stokkeland.no 
www.advokat‐stokkeland.no 
  
KONFIDENSIELT /CONFIDENTIAL 
Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat. Dokumentene kan inneholde taushetsbelagte 
opplysninger i advokat/klientforhold. Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene, gjøres det oppmerksom på at enhver kopiering eller 
annen videreformidling av opplysningene, ikke er tillatt. Har De mottatt dokumentene ved en feiltakelse, er vi takknemlig om De snarest kan gi oss 
beskjed ved retur av denne melding. Videre er vi takknemlig om De kan returnere de mottatte dokumenter pr. e-post, slette meldingen og 
destruere dokumentene. 
The content of this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If you have received this communication 
in error, be aware that forwarding it, copying it, or in any way disclosing its content to any other person, is strictly prohibited. If you have received 
this communication in error, please notify the author by replying to this e-mail immediately, deleting this message and destruct all received 
documents. 
  

Page 2 of 2

03.05.13
Side 622 av 1043



"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

$A1

$A2
$A3

$A4

$A5

4.963

4.999

4.980

4.973

Kjellergulv 44,69 + 2,48 = topp grunnmur kote 47,17

0 10m

Dato:

Sign:

2013.04.25

KKnu

Målestokk

1:250

Eigersund kommune
Seksjon kart og oppmåling NPlottet er produsert med Gemini Oppmåling.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jonny Johansen 

Sendt: 12.04.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: Koldal Frode;"<guro@jonnyjohansen.no> Løkeland Hovda" 
Emne: Stikningsdata og beliggenhetskontroll - Årstadfjellveien 13 Egersund 
________________________________________________________________ 

 Hei Tom, 

Vedlagt stikningsdata og beliggenhetskontroll - Årstadfjellveien 13 Egersund,- kopiert fra mail fra Frode 
Koldal hos Bertelsen o& Garpestad.

Høyde topp overkant gulv i underetasje er godkjent i igangsettelsestillatelsen på kote + 44,7.
Stikningsdataene vedlagt er i henhold til denne kotehøyden, som du ser av materialet.

Lykke til med møtet.
Ta gjerne kontakt om du har behov for ytterligere avklaringer eller informasjon..

Vennlig hilsen
Jonny Johansen

Sivilarkitekt Mnal Jonny Johansen AS 

Adresse:                   Øvre Holmegate 11, 4006 Stavanger, Norge     

Telefon:                   + 47 51 55 57 80
Mobil:                      + 47 91 35 49 01
Fax:                         + 47  51 55 57 81

E-post:                     arkitekt@jonnyjohansen
Hjemmeside:             www.jonnyjohansen.no <http://www.jonnyjohansen.no>                                

Videresendt melding:

Fra: Frode Koldal <frode.koldal@bg.no <mailto:frode.koldal@bg.no>>

Emne: Stikningsdata Årstadfjellet

Dato: 12. april 2013 10:30:41 CEST
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Til: "arkitekt@jonnyjohansen.no <mailto:arkitekt@jonnyjohansen.no>" <arkitekt@jonnyjohansen.no 
<mailto:arkitekt@jonnyjohansen.no>>

Kopi: Haakon Henriksen <haakon.henriksen@bg.no <mailto:haakon.henriksen@bg.no>>

Hei

Vedlagt stikningsdata kart og vedlagt koordinatliste med høyder på ferdig grus på kjeller. De punktene 
som er på 44.20 er i fremkant mot byen. Der skulle muren være 50 under ferdig mur.

De punktene på kote 44.42 er 28 cm under ferdig betong.

Mvh
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Gemini   Oppmåling Punktavvik Rapport

Utlistet av:

Utlistet dato: 2013.04.12

Prosjektnavn: C:\Prosjekt\Årstad ellveien Enebolig 2013\S%kking\Uts%kket_070313

Prosjektbeskrivelse:

SUPER

Oppdragsgiver:

Adresse:

Postnummer / sted:

KoordinatsystemID:

Koordinatsystem navUTM(EUREF89) ‐ SONE 32

EUREF89Datum:

EUR89 32

Dato:
2013.04.12

Signatur:

2013.04.12
Oppre8et:
Endret:
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PunktID

Nord Øst Høyde

Koordinatsystem:

Punktdifferanse

12.04.2013

DIFFERANSE 

UTM(EUREF89) ‐ SONE 32

Nord Øst 2D Retning Høyde

HøydeØstNord

Gemini | Oppmåling

Kontrollerte data

Prosjekterte data

C:\Prosjekt\Årstad ellveien Enebolig 2013\S%kking\Uts%kket_070313Kontrollerte data:
C:\Prosjekt\Årstad ellveien Enebolig 2013\Fra kommunen\S%kningsdataProsjekterte data:

‐0,0060,007‐0,0010,00744,194
44,200kjeller22

6 482 800,642 325 643,479 391,2
6 482 800,635 325 643,480

0,0000,012‐0,010‐0,00644,200
44,200kjeller23

6 482 798,423 325 641,914 269,2
6 482 798,429 325 641,924

‐0,0030,0070,001‐0,00744,197
44,200kjeller21

6 482 800,040 325 639,604 189,0
6 482 800,047 325 639,603

‐0,0090,008‐0,007‐0,00444,191
44,200Kjelleren5

6 482 796,057 325 634,128 270,5
6 482 796,061 325 634,135

0,0080,0030,000‐0,00344,208
44,200Kjelleren4

6 482 795,593 325 634,028 197,8
6 482 795,596 325 634,028

‐0,0100,0060,0040,00544,410
44,420Kjelleren3

6 482 790,928 325 640,734 43,0
6 482 790,923 325 640,730

0,0020,011‐0,011‐0,00144,422
44,420Hus14

6 482 792,150 325 641,579 291,9
6 482 792,151 325 641,590

0,0050,0040,003
Kjeller13

6 482 791,554 325 642,454 62,0
6 482 791,551 325 642,450

0,0030,017‐0,004‐0,01744,423
44,420Kjeller12

6 482 793,667 325 643,934 215,0
6 482 793,684 325 643,938

0,0000,012‐0,010‐0,00644,420
44,420Kjeller11

6 482 791,991 325 646,346 264,0
6 482 791,997 325 646,356

‐0,0110,011‐0,0100,00444,409
44,420Kjeller9

6 482 794,051 325 647,778 324,7
6 482 794,047 325 647,788

0,0060,0090,003‐0,00844,426
44,420Kjeller15

6 482 794,898 325 646,559 176,6
6 482 794,906 325 646,556

‐0,0010,008‐0,0080,00144,419
44,420Kjeller16

6 482 797,655 325 648,464 310,7
6 482 797,654 325 648,472

‐0,0050,004‐0,001‐0,00444,415
44,420Kjeller17

6 482 799,079 325 646,421 221,8
6 482 799,083 325 646,422

0,0120,0080,003‐0,00744,432
44,420Kjelleren1

6 482 802,644 325 648,913 177,4
6 482 802,651 325 648,910

‐0,0130,003‐0,001‐0,00344,187
44,200kjeller20

6 482 803,564 325 644,428 219,7
6 482 803,567 325 644,429

‐0,0020,009‐0,0030,00844,198
44,200Kjelleren2

6 482 804,704 325 645,975 378,3
6 482 804,696 325 645,978

2

Side 638 av 1043



Side 639 av 1043



Side 640 av 1043



Side 641 av 1043



Side 642 av 1043



Side 643 av 1043



Side 644 av 1043



Side 645 av 1043



Side 646 av 1043



EIGERSUND KOMMUNE

Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

  
  

Sivilarkitekt mnal Jonny Johansen as

Øvre Holmegate 11
4006 STAVANGER

Vår ref.: 12/30897 / 12/1439 / GBR-13/2445, FA-L42 Dato: 05.12.2012

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

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

Rammetillatelse/Dispensasjon - Bolig og garasje gnr. 13 bnr. 2445 - Marit 
Øglend, Årstadfjellveien 13

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 06.07.12 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av bolig med bruksareal ca. 250 m² og garasje med 
bruksareal ca. 20 m². Bebygd areal er ca. 152 m². 
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens § 1 om tillatt antall etasjer.
Reviderte tegninger ble mottatt her 03.09.12.
Søknad om dispensasjon ble mottatt her 26.10.12.
Naboene er varslet og det foreligger nabomerknader fra Asbjørn Karlsen og Ove Dybing.
Fylkesmannen i Rogaland ble forelagt søknaden i møte 27.11.12.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Sandbakken, vedtatt av kommunestyret 19.11.65. 
Omsøkt areal er i planen regulert til byggeområde – boliger (våningshus).

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
524/12 Byggesakssjefen delegert 05.12.2012

Det opplyses i søknad datert 05.07.12:
Det søkes dispensasjon fra regulering for byggelinje satt til 5 meter for boligen – mot nord – pga. 
topografiske forhold.
Tomten er veldig bratt, med høydeforskjell på 10 meter.
Vi ønsker å bygge på flaten langs høydedraget som tomten naturlig utgjør.
Dette medfører at det i nordvestre hjørne på planløsningen er kortere avstand i plan fra hjørnet til 
tomtegrense enn 5 meter, - det er ca. 4.2 meter. Reell avstand fra vei til bolig i skrålinje er godt over 6 
meter.

Plassering av carport mot Årstadfjellveien bryter byggelinjen på 5 meter. Her blir det en avstand fra carport 
til vei/ tomtegrense på 1 meter.
Plassering av carport/ garasje som bryter byggelinje for bolig, er gjort flere steder i nabolaget.Side 647 av 1043



Carporten vil fungere som en avdempning av selve boligen mot Årstadfjellveien. Trafikalt sett vil 
plasseringen ikke være til ulempe, verken mht. siktlinjer eller manøvrering for øvrig.
Det søkes om tillatelse til oppføring av to carporter mht. krav til biloppstillingsplass for to boenheter, denne 
for utleieenheten.
Ved eventuell problematikk rundt plassering av carporter, frafalles søknad vedrørende disse inntil videre.

Søker fant det i ettertid hensiktsmessig å endre tiltaket slik at carport ikke er plassert i strid med 
byggelinje. Tiltaket forutsetter fortsatt dispensasjon fra tillatt antall etasjer. Reguleringsplanen 
åpner kun for bebyggelse i 2 etasjer, mens omsøkt tiltak har 3 etasjer.

Ove Dybing har som hjemmelshaver til naboeiendommen 13 bnr. 555, Årstadfjellveien 8, i skriv 
av 23.07.12 kommet med følgende merknader:
Jeg har mottatt prosjekt Årstadfjellv. 13, med tilhørende dokumenter, og har følgende innvending.

Det jeg er bekymret for er at bygget vil ta store deler av utsikten for min bolig og dertil verdiforringelse
og ber om at bygget senkes med 550mm iht til tegning.

Jeg er også bekymret for egen grunnmur, peis/pipe m/tanke på utsprengning av tomt.

Gjør også oppmerksom på at jeg har 750L ferskvannakvarier og 845L saltvannakvarier med fisk og
innhold.

Til dette kommenterer søker i skriv av 27.08.12:
Viser til innkommet kommentar fra nabo i Årstadfjellveien 8, Ove Dybing – 23.07.2012.
Dybing er bekymret for utsikten fra sin bolig i forhold til omsøkte tiltak,- og ber om at nybygget senkes 550 
mm.

Videre er Dybing bekymret for verdiforringelse av sin egen bolig, samt eventuelle skader som kan oppstå 
på egen grunnmur, pipe / peis med tanke på utsprengning av tomten til nr. 13.
Vi har i samråd med saksbehandler i Egersund kommune, Tom Grøsfjeld,- hatt en gjennomgang av 
boligens plassering og mulig justering av høyde.
Vedlagt er reviderte tegninger som viser boligens utforming, plassering på tomten, samt
reviderte høyder i forhold til første utkast,- redusert ca. 500 mm.

Boligen ligger i et område regulert til bygging av eneboliger,- og vil som den siste tomten i dette feltet nå 
bebygges etter ønske iht. rammesøknad og justerte tegninger.
Tiltakshaver og arkitekt vil så godt det lar seg gjøre tilstrebe en utbygging som ikke forulemper 
nabobebyggelse. Også mht. siktlinjer for naboer, er det forsøkt å plassere den nye boligen så skånsomt 
som mulig i det krevende terrenget på tomten.
Fastsettelse av høyde på bolig vil gjøres i samråd med Egersund kommune- og forsøkes tillempes til så lav 
cotehøyde som mulig jfr. oppgitte høyder på snitt-tegninger.

Under bygging vil alt arbeid utføres etter gjeldende forskrifter og sikkerhetsrutiner av faglig
dyktige entrepenører, til minst mulig ulempe for omkringliggende naboer.

Asbjørn Karlsen har som hjemmelshaver til naboeiendommen gnr. 13 bnr. 529, Årstadfjellveien 6, 
i skriv datert 30.07.12 bemerket følgende:
Jeg vil ikke lage unødvendige problemer for de som vil bygge nytt hus på naboeiendommen. Men vil
protestere mot prosjektet hvis det ødelegger min utsikt mot havnen og Lerviken.

Jeg mener det er fullt mulig å bygge det nye huset, og samtidig bevare min nåværende utsikt.

Mitt forslag er å trekke en rett linje fra mitt sørligste stuevindu, og til nordenden av bygningene til Fonn på 
Lindøyveien. Alt som da blir byget sør for denne linja vil sjenere minimalt, og kan aksepteres.

Det er mulig at omsøkte bygning allerede ligger sør for denne linja, det er ikke så lett å se ut av tegningene. 
Det hadde derfor vært fint med en befaring for å få nøyaktig plassering, og høyder.

Av helsemessige årsaker sitter jeg mye inne i stuevinduet og følger med på hva som skjer, først og fremst i 
havnen og Lerviken.

Det vil derfor være trist å miste denne utsikten. Det vil i tillegg redusere verdien på min eiendom. Spesielt 
utsikten fra stuevinduene mine, har vært beundret av mange opp gjennom årene.
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Det anføres i revidert dispensasjonssøknad av 25.10.12:
Det søkes dispensasjon for omsøkte tiltak fra reguleringsplan for Sandbakken § 1, - antall etasjer.
”§ 1: Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to etasjer, uthus (garasjer) i en etasje.”

Kommunens behandling av rammesøknad, har anmodet om dispensasjons-søknad fra dette forholdet,- da 
omsøkte bolig defineres å gå over tre plan / tre etasjer:
”Det fremgår av reguleringsplanens § 1 at bebyggelsen ikke kan ha ”over to fulle etasjer”.
Byggesakssjefen legger til grunn at omsøkte tiltak har tre fulle etasjer, selv om overetasjen ikke dekker 
hele underliggende etasje. Så lenge etasjen har målverdig areal må den regnes som ”full etasje”.”

Vi har i møter med kommunen forsøkt å avdekke eventuelle dispensasjonskrav i forkant av rammesøknad 
av 05.07.2012.

Reguleringsbestemmelsene i tilknytning til Sandbakken er datert tilbake til 17.01.1966. Samme 
reguleringsbestemmelser er også brukt i forbindelse med tomtedelingssak fra 26.02.1998 foretatt av Hellvik 
Hus as,- som ble godkjent og gjennomført.
Alle boliger innbefattet i denne arealplanen og også flere av boligene i samme område har 3 fulle etasjer og 
i tillegg saltak som gjør boligene enda høyere og volumiøse.
Dette tilsier at det er ført en prakis for at boliger kan ha tre fulle etasje-høyder i området.
Vi vurderte derfor ikke å søke dispensasjon fra dette forholdet, da det er svært få boliger i
området som kan defineres inn under § 1 i reguleringsbestemmelsene.

Omsøkte bolig i Årstadfjellveien er siste tomten regulert til bolig i denne planen.
Selve tomten er vanskelig tilgjengelig pga. de topografiske forhold, der den skyter ut i landskapet med en 
begrenset flate egnet for bebyggelse. Det er vei på to av sidene – mot nord og øst.

I utformingen av boligens arkitektur har vi hensyntatt omkringliggende boligbebyggelse, slik at denne nye 
boligen skal være til minst mulig sjenanse i et allerede etablert nabolag.
Vi har i tillegg forsøkt å ivareta siktlinjer, slik at eksisterende boliger best mulig bevarer sine opprinnelige 
kvaliteter. Hovedmålsettingen er at boligen skal adapteres naturlig inn i eksisterende nabolag,- selv om den 
selvsagt blir et nytt element.

Imidlertid vil også denne boligen nødvendigvis ta den plassen den strengt tatt krever.
Derfor har vi vurdert det slik at hovedplan plasseres godt inn i terrenget på et funksjonelt nivå med 
eksisterende vei og adkomst til tomten.
Boligens loftsetasje har funksjon av en tak-pavilliong som dermed begrenser full bruk av hele boligarealet 
til denne delen av bygningen, spesielt mot nord.
Alternativet ville være å hatt et langsgående saltak i hele bygningens lengde,- der også toppen av mønet 
ville komme høyere enn omsøkte volumoppbygging med flatt tak.
Dette ville resultert i et mer massivt bygg og selvsagt begrenset sikt for bakenforliggende boligbebyggelse 
betraktelig.

Boligens underetasje,- og årsaken til at det også i denne boligen blir søkt om tre etasjer,- er planlagt som 
utleie enhet.
Vi har vurdert dette boligvolumet ut fra tomtens karakteristiske topografi til å ligge hovedsakelig under 
bakkeplan,- men likevel ha naturlig tilgang til lys og sikt mot nord-vest, da tomten skråner kraftig ned i 
denne retningen.
Underetasjens fasade er tonet kraftig ned i boligens formspråk og det er vår intensjon at den best mulig 
skal inngå i landskapet sammen med det grå berget – kun avbrutt av nødvendige glassflater. På denne 
måten får også boligen et ”grunnfjell” og en sokkel å bygges på,- samtidig som den forankres i berget den 
bygges inn i.

Asbjørn Karlsen har i skriv datert 05.11.12 bemerket følgende til dispensasjonssøknaden:
Viser til nabovarsel angående ny bolig i Årstadfjellveien 13. jeg kan ikke akseptere at det gis dispensasjon 
fra eksisterende reguleringsplan på 2 etasjer.

Vi hadde en befaring der det fra min side ble påpekt de ulemper nybygget ville medføre, og de endringer 
som eventuelt kunne gjøres for å redusere ulempene. All utsikt fra mitt stuevindu mot byen og båthavna i 
Lervige vil forsvinne. Avtalen var at du skulle se på tegningene på nytt for å imøtekomme mine 
synspunkter.

På tross av dette, kan jeg ikke se at det er foretatt noen endringer, og jeg må derfor komme med 
innvendinger mot det planlagte nybygget.
Det er ikke grunnlag for dispensasjon fra reguleringsplanen når tilbygget påfører meg en betydelig 
naboulempe i form av en markert innestengtfølelse, og redusert utsikt.Side 649 av 1043



Det kan i tilfellet ikke dispenseres som en mindre vesentlig reguleringsendring, men vil sannsynligvis 
resultere i en ny reguleringsplan for området.

Sitat fra dispensasjonssøknaden

Dette tilsier at det er ført en praksis for at boliger kan ha tre fulle etasjehøyder i området. Vi vurderte derfor 
ikke å søke om dispensasjon fra dette forholdet, da det er svært få boliger i området som kan defineres inn 
under § 1 i reguleringsbestemmelsene.

Sitat slutt.

Kommunen har gitt dispensasjoner fra reguleringsplanen § 1 – antall etasjer tidligere. Jeg regner med at 
det betyr at det ikke var til ulempe for andre naboer. Det kan etter mitt syn ikke tolkes som om det er en 
praksis i å overse en reguleringsplan for området.

Jeg har forståelse for at tomten bygges ut, men det bør gjennomføres på en måte der ulempene blir minst 
mulig for eksisterende naboer.

Følgende endringer må gjennomføres før en dispensasjon fra kommunen kan aksepteres.

Alternativ 1

Underetasje- utleiedel tas bort. Bygget senkes da med 2.4 meter.

Alternativ 2

Hele bygget senkes 2 m, ned mot gateplan i vest. I tillegg flyttes 
garasje og plasseres mellom veg og hus mot øst. (se tegning)[inntatt 
til høyre]
Påbygg mot nord flyttes mot sør (se tegning).
Hovedbygg på 3 etasjer skal ikke flyttes mot nord, men det står der 
det er inntegnet etter at det er senket.

En dispensasjon på de presenterte planer vil bli anket til 
fylkesmannen.

Til dette har søker anført i skriv av 19.11.12:
Asbjørn Karlsen hevder i klagen at usikten fra han stuevindu mot byen 
og båthavna i Lervig bortfaller.

Dette medfører ikke riktighet, noe vi med selvsyn så fra hans stuevinduer i befaring med hans
svigersønn.

Det er fra store deler av dette 4 meter lange panoramavinduet full frisikt mot byen og båthavna.

Vi har etter befaring som det hevdes i klagebrevet, heller ingen avtale om at vi skulle
imøtekomme Karlsen´s synspunkter med å flytte boligen etc. ref. hans forslag alternativ 1 og 2.

Søker spesifiserer videre i skriv av 04.12.12:
Vi har vært på befaring på altanen foran Asbjørn Karlsen´s 4 meter lange panoramavindu, sammen med 
svigersønnen.
Der ser vi at han fra store deler av panoramavinduet har samme utsikt som nå. Eventuelt kan han miste 
noe utsikt i venstre kant forårsaket av omsøkte bolig. 
Vi har så langt det lar seg gjøre tilpasset omsøkte tiltak til den vanskelige topografiske tomten, samtidig 
som vi etter beste evne har ivaretatt naboers eksisterende utsikt.

Omsøkte tiltak skal bygges på tomt regulert til bolig,- utsikt er meg bekjent ikke en grunn naboer kan bruke 
til hinder for bygging innenfor samme boligfelt.

Svigersønnen vil nok helst ikke bekrefte dette, kan jeg tenke meg - men det er fullt mulig for deg å se dette 
ved selvsyn på en befaring, om det skulle være en vesentlig premiss for rammetillatelse.

Tomtens beskaffenhet, med bratt terreng og bakenforliggende eiendommer på omtrent samme 
kotehøyde, medfører at den neppe kan bebygges uten at naboer berøres negativt av tiltaket. I 
foreliggende søknad har to naboer kommet med merknader som i det vesentligste gjelder tap av 
utsikt. Spørsmålet vil derfor bli hvorvidt tiltaket medfører et urimelig utsiktstap.

Side 650 av 1043



I tettbygde bystrøk må en forvente at utsikten kan bli forringet, og terskelen for å avslå et tiltak må 
være høy. 
Det fremgår av søkers kommentarer at tiltaket er senket med ca. 50 cm som følge av Dybings 
merknader. Videre legger søker til grunn at Karlsens utsiktstap fra hans stuevinduer er begrenset 
og isolert til venstre kant. Byggesakssjefen finner ikke grunn til å vurdere dette annerledes.

Byggesakssjefen forutsetter for øvrig at selve arbeidet utføres på en sikker og forskriftsmessig 
måte og har ingen ytterligere merknader til denne delen av nabomerknaden til Dybing.

Tiltakets arkitektoniske uttrykk bryter noe med omkringliggende bebyggelse idet de fleste 
boligene er oppført med saltak og med et tradisjonelt og konservativt uttrykk. Strøket er likevel 
preget av at utbyggingen har foregått over en periode på over 50 år. Det er også eksempler på 
boliger med i noen grad lignende bruk av takform og materialvalg. Videre er strøket i stor grad 
bebygd med treetasjers boliger. 

Det opplyses at det er lagt særlig vekt på tiltakets naturlige omgivelser og plassering slik dette er 
forutsatt i plan- og bygningsloven. Dette vil i praksis bety at tiltaket søkes tilpasset tomten fremfor 
at tomten tilpasses tiltaket. Byggesakssjefen anser dette prinsippet som oppfylt i omsøkt tiltak.
Tiltaket må etter byggesakssjefens syn anses å ha tilstrekkelig gode visuelle kvaliteter etter plan-
og bygningslovens § 29-2.

Eigersund kommune har historisk sett ofte inntatt bestemmelser om tillatt antall etasjer i sine 
reguleringsplaner. En har imidlertid aldri hatt en streng praktisering av dem. Tvert imot virker det 
som at bestemmelsen ofte er oversett i mange tilfeller. Dette kan nok ikke tillegges selvstendig 
vekt i denne saken, men kan forklare hvorfor det er en utbredt og forståelig forventning å kunne 
bygge i tre etasjer. Det er i alle tilfelle sjelden det avslås dispensasjonssøknader om bygging i tre 
etasjer.

I dette tilfellet vil det naturlig nok tale mot dispensasjon at det foreligger nabomerknader som går 
på tap av utsikt, spesielt siden disse merknadene kan kobles direkte mot at tiltaket ikke holder 
seg innenfor reguleringsplanens rammer. 
Kotehøyde på topp tak er satt til + 53,4. Dette er ifølge søker en følge av at tiltakshaver ønsker 
utleiedel i underetasjen. Det er her nærliggende å være enig med Karlsen som foreslår å fjerne 
utleiedelen og dermed senke bygningen med én full etasje. Utleiedelen er strengt tatt ikke 
nødvendig for realisering av reguleringsplanen.
Vurderingen vil likevel være en balansegang mellom tiltakshavers interesse i å bygge det hun vil 
og naboenes interesse i å beholde eksisterende utsikt.

Byggesakssjefen kan vanskelig se at det foreligger avslagsgrunn for en eventuell søknad om 
plassering av tiltaket uten underetasje med samme kotehøyde på overkant tak som i foreliggende 
søknad. Det må altså legges til grunn at bakenforliggende naboer i alle tilfelle måtte tålt oppført 
bolig med to etasjer over kotehøyde på veg. I tillegg kan en innenfor planen oppføre bolig med 
saltak som kunne medført enda mer utsiktstap.
Dispensasjonen medfører med dette ikke at naboenes interesser forringes mer enn et tiltak 
innenfor reguleringsplanen kunne gjort. En finner derfor ikke å legge særlig vekt på at tiltaket 
forutsetter dispensasjon fra etasjeantallet verken ut fra dispensasjonsvurderingen i seg selv eller i 
forhold til plan- og bygningslovens § 29-4 om plassering av tiltaket.

Som nevnt over finner ikke byggesakssjefen grunn til å vurdere de faktiske forhold annerledes 
enn søker, noe som i praksis betyr at utsiktstapet er forholdsvis beskjedent og følgelig innenfor 
det en må tåle i bystrøk. 

Videre må det tillegges vekt at tredje etasje ikke dekker hele underliggende etasje, og således 
begrenser omfanget av utsiktstapet.
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Naboenes interesser kan etter dette ikke tillegges mer vekt enn tiltakshavers interesse i å få 
bygget omsøkt tiltak. 

Tiltaket synes for øvrig å være utformet i samsvar med bestemmelser og retningslinjer i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. Dette er også vektlagt i dispensasjonsvurderingen.

I henhold til kommunestyrevedtak KS-047/10 den 21.10.2010 skal alle nye bygninger installere 
vannmåler. Boligen må derfor installere vannmåler.

Fylkesmannen i Rogaland ble i møte 27.11.12 forelagt søknaden og hadde ingen vesentlige 
merknader til dispensasjonen.

Planteknisk utvalg besluttet i møte den 17.01.12 å delegere dispensasjonsmyndighet til 
Rådmannen. Det vises til Planteknisk utvalgs vedtak PTU-004/12:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i 
henhold til plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon. 

3.   Klager behandles av planteknisk utvalg.
4.   Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges fram for politisk behandling.
5.   Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.2015.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

På slik bakgrunn gis dispensasjon administrativt av byggesakssjefen.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs 
vedtak den 17.01.12 som sak PTU-004/12 dispenseres det fra reguleringsplanen for 
Sandbakken og det godkjennes oppført bolig som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsen om maksimalt to 
etasjer ikke blir vesentlig tilsidesatt da tomten har begrenset areal som er nyttbart til 
bebyggelse. Det vil derfor være rimelig at det bygges i høyden fremfor at eiendommen 
unødig planeres ut i strid med plan- og bygningslovens forutsetninger om gode visuelle 
kvaliteter. Det er også vektlagt at den tredje etasjen ikke dekker hele den underliggende 
etasjen.

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene da tiltaket får en 
hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen som er i tråd med tiltakets bygde og naturlige 
omgivelse samtidig som tiltaket ikke medfører urimelig utsiktstap for bakenforliggende 
naboer.

Dispensasjonen synes å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Vedrørende naturmangfoldsloven
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. 
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
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Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er 

gitt, jamfør plan- og bygningslovens § 21-9.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

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

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

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

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

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Arbeidet kan ikke begynne før det er gitt igangsettingstillatelse.
4. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før alle relevante arbeider er ansvarsbelagt.
5. Før igangsettingstillatelse kan gis må det fremgå av situasjonsplan hvordan eiendommen 

er sikret forsvarlig parkeringsdekning. Manøvrering av biler i forbindelse med ut- og 
innkjørsel skal skje på egen tomt. Atkomsten til eiendommen skal være begrenset og det 
tillates således ikke at hele strekningen øst for boligen langs Årstadfjellveien benyttes til 
adkomst. 

6. Høyde topp overkant gulv i underetasje godkjennes på kote +44,7.
7. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
8. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan 

gis.
9. Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8–12 har Eigersund

kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfold, jamfør naturmangfoldslovens § 7.
10. Garasje sammenbygget med boligbygget og oppført nærmere nabogrensen enn 4 m 

tillates under forutsetning av at de deler av garasjen som ligger nærmere nabogrensen 
enn 4 m utføres med tilstrekkelig brannmotstand, minst REI-30.

11. Frisiktlinjen i avkjørselen til offentlig veg settes til 2 m målt langs senterlinje av privat 
avkjørsel og 5 m målt fra denne senterlinje i begge retninger langs offentlig veg. Innenfor 
frisiktssoner (areal mellom frisiktslinje og vegkant) skal det til enhver tid være fri sikt i en 
høyde av 0,5 m over de tilstøtende vegers planum. I frisiktssonene må intet punkt på 
terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning rage høyere enn 0,5 m over vegnivå.

12. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.  Kravet om 
brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.

13. Det skal oppsettes røykvarsler(e), plassert slik at alarmstyrken målt i oppholdsrom 
soverom blir minst 60 Db(A) når mellomliggende dører er lukket.  Det bør benyttes nett-
tilkoplede og seriekoplede røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. 

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

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

16. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
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- Sivilarkitekt mnal Jonny Johansen AS godkjennes i henhold til søknad datert 05.07.12 
som ansvarlig søker og for arkitekturprosjektering, tiltaksklasse 2.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 20-1, 21-4 og 
reguleringsplan for Sandbakken.

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 Andre 
boliger - pr. boenhet

5585 2 11170 Marit Øglend

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 270 2430 Marit Øglend

Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1034 1 1034 Marit Øglend

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4614 1 4614 Marit Øglend

50 % 
rammetillatelse

-7317 1 -7317 Marit Øglend

Sum 11.931,-

Foruten dispensasjonsgebyret vil halvparten av behandlingsgebyret faktureres ved 
igangsettingstillatelse. 

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Marit Øglend

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Marit Øglend

Tillegg for hver påbegynt 50m² 
utover 250 m²  - Vann

2.300,- 0 2.300,- Marit Øglend

Tillegg for hver påbegynt 50m² 
utover 250 m²  - Avløp

2.300,- 0 2.300,- Marit Øglend

Sum 44.600,-

Tilknytningsavgiftene er eks. mva. Regning for tilknytningsavgifter vil bli tilsendt når arbeidet 
er igangsatt. Side 654 av 1043
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Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Asbjørn Karlsen Årstadfjellveien 6 4370 EGERSUND
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Marit Øglend Auglendsveien 79 4370 EGERSUND
Ove Dybing Årstadfjellveien 8 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.08.2013
Arkiv: :GBR-2/81, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/1528
Journalpostløpenr.:
13/21483

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
177/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Klage - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva Midbrød, 
Seksarvik
  

Sammendrag:
Det ble den 14.07.13 som sak BMD 049/13 gitt tillatelse til fasadeendring på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 81. Fasadeendringen gjaldt speilvending fasade mot sør samt endring av 
bygningens nordøstre hjørne. Arbeidet ble utført, men ikke omsøkt, ved oppføring av naustet 
i 1978.
Nabo Olav Hetland, eier av gnr. 2 bnr. 42 har påklaget vedtaket i skriv av 19.07.13.

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

Rådmannens forslag til vedtak 07.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 19.07.13 fra Olav Hetland og har kommet til at 
klagen ikke tas til følge da den gjelder forhold som kan ha virket bestemmende for vedtakets 
innhold.

Tillatelse til tiltak fattet den 14.07.13 som sak BMD 049/13 opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 41.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For eiendommen gjelder reguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr. 6,22,65 m.fl –
Seksarvik, vedtatt av kommunestyret 18.06.12. Eiendommen er regulert til bebyggelse og 
anlegg – uthus/naust/badehus.

Olav Hetland anfører i sin klage av 19.07.13:
Jeg har som deleier av 2/42 mottatt nabovarsel datert 11.7.
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I kommunens vedtak opplyses at naboene er varslet og at det ikke foreligger innvendinger, til tross for 
at dette klarligvis ikke har vært tilfellet.

Vi reagerer således på at nabovarselinstituttet bare anses som en formalitet uten innhold, noe som 
etter omstendighetene er en saksbehandlingsfeil og som i dette tilfellet dessuten har virket inn på 
vedtaket innhold.

Nabovarselet er uklart og selvmotsigende i sitt innhold.

I dette tilfellet har både eiendomsmegler Alf Hansen og Dem opplyst på telefon at eneste formål med 
tiltaket er å bringe det "speilvendte" inntegnede båthuset" i samsvar med båthuset som faktisk er 
bygd. Det er ikke meningen å søke om byggearbeider/tiltak eller endre noen rettsforhold.

Når dette er situasjonen har det likevel gått galt, idet nye innsendte tegninger På BEGGE sider av 
båthuset er benevnt " fasade mot nord". Tvetydigheten er med dette total.

Vi påklager formelt kommunens vedtak og ber om at det fattes nytt vedtak, som bygger på nye 
entydige tegninger som klart tilkjennegir dagens situasjon.

En annen feil som bør rettes er at man har krysset av for at 2/81 har "avkjørsel". Det foreligger kun en 
gang-rett på stien ned til bua.

Ellers bør vel også vedtaket henvise til sist vedtatt reguleringsplan (2011/12).

Eiendomsmegler Alf Hansen har anført følgende i sitt tilsvar av 01.08.13 på vegne av 
tiltakshaver:
Båthuset er bygget i 1978 - tegningene som ble godkjent i 07.03.78 sak.nr.242/78 stemte ikke
fasadetegningene slik båthuset var bygget.

Vi har solgt båthuset og fått endret tegningene, ved en glipp fra tegner har to fasader påført 
himmelretning Nord.

Fasade mot sjøen skal selvfølgelig ha retning Sør.

Dersom detter er av stor betydning, kan vi selvfølgelig få tegner til å endre dette.

Eiendommen har ikke veirett til båthuset, kun gangrett.

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er mottatt innenfor klagefristen og tas derfor til behandling.

Tiltaket gjelder ettergodkjenning av de endringene som ble utført da naustet ble oppført i 
1978. Tillatelsen gjelder med andre ord ingen endringer fra eksisterende forhold.

Det er ingen tvil om at naboer ikke har hatt 2 uker på komme med merknader til søker før det 
ble fattet vedtak.

Etter forvaltningslovens § 41 er et vedtak fortsatt gyldig ”når det er grunn til å regne med at 
feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold”.

Klager anfører at den korte fristen har virket bestemmende på vedtakets innhold, men har 
ikke omtalt hvordan dette har manifestert seg.
En kan vanskelig se at det er tilfelle at dette kan ha virket bestemmende for vedtaket i og 
med at vedtaket ikke berører naboen. Naboen har heller ikke anført hvordan tiltaket får 
betydning for ham. 

En finner etter dette at vedtaket fortsatt må anses gyldig.
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Selv om det ved en inkurie er påført himmelretning ”nord” for fasade mot sør, må det ut fra 
omstendighetene være åpenbart, særlig for nabo, at inngangen til båtplassen er mot sør, det 
vil si mot havet. Dette fremgår også av situasjonskartet.
Rådmannen har derfor ikke forståelse for at tvetydigheten for Hetland er ”total”, og en ser 
ingen grunn til å omgjøre vedtaket.

Videre medfører det riktighet at det er henvist til en utdatert reguleringsplan. Gjeldende 
reguleringsplan er ikke reguleringsplan for Strusvågen, vedtatt av kommunestyret 11.09.00, 
men derimot reguleringsplan for fritidsbebyggelse m.m. gnr. 2 bnr. 6,22,65 m.fl – Seksarvik, 
vedtatt av kommunestyret 18.06.12. 
Også dette er en saksbehandlingsfeil, men feilen kan heller ikke her virket bestemmende for 
vedtakets innhold da den nye reguleringsplanen har videreført gammel reguleringsplan uten 
endringer for denne eiendommen.

Hva gjelder atkomst til eiendommen er dette uten betydning for vedtaket. Søknaden gjelder 
ingen endringer vedrørende dette privatrettslige forholdet og det er understreket av Hansen 
at veiretten kun gjelder gangvei.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 19.07.13 fra Olav Hetland og har kommet til at 
klagen ikke tas til følge da den gjelder forhold som ikke kan ha virket bestemmende for 
vedtakets innhold.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 og 41.

Søknaden sendes tilbake til administrasjonen for videre forføyning.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
294983 Utgått reguleringsplan med bestemmelser
294969 Utsnitt reguleringsplanrt med bestemmelser
294604 Vedrørende fasadeendring gnr. 2 bnr. 81
293848 Klage på vedtak gnr. 2 bnr. 81

293308
Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-2 - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva 
Midbrød, Seksarvik

293265 Kvittering for nabovarsel

293264
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 -
Eva Midbrød, Seksarvik

294986 Godkjente tegninger - nedskalert
294985 Opprinnelig tillatelse og godkjente tegninger
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.07.2013 Eva Midbrød
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva 
Midbrød, Seksarvik

2 U 14.07.2013 Eva Midbrød
Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-2 - Fasadeendring 
naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva Midbrød, Seksarvik

3 X 14.07.2013 Godkjente tegninger
4 X 14.07.2013 Godkjent situasjonskart
5 I 19.07.2013 Jæradvokatene AS Klage på vedtak gnr. 2 bnr. 81

6 I 01.08.2013
Megler MNEF - Alf 
Hansen

Vedrørende fasadeendring gnr. 2 bnr. 81

10 X 07.08.2013 Opprinnelig tillatelse og godkjente tegninger
11 X 07.08.2013 Godkjente tegninger - nedskalert
9 X 07.08.2013 Utgått reguleringsplan med bestemmelser
8 X 07.08.2013 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser

Parter i saken:
            
P Axept Eiendom v/ Alf 

Hansen
Postboks 264 4379 EGERSUND

TIL Eva Midbrød Gamle Eigerøyveien 
50

4370 EGERSUND

P Olav Hetland Kroken 4 4340 BRYNE
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________________________________________________________________ 

Fra:  Alf Hansen 

Sendt: 01.08.2013 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: Ove Sørensen 
Emne: SV: Oversendelse av dokumenter og vedtak 
________________________________________________________________ 

 Hei Tom.

Viser til søknad vedr. fasadeendring av naut på gnr.2 - bnr.81.

Båthuset er bygget i 1978 - tegningene som ble godkjent i 07.03.78 sak.nr.242/78 stemte ikke 
fasadetegningene slik båthuset var bygget.

Vi har solgt båthuset og fått endret tegningene, ved en glipp fra tegner har to fasader påført himmelretning 
Nord.

Fasade mot sjøen skal selvfølgelig ha retning Sør.

Dersom detter er av stor betydning, kan vi selvfølgelig få tegner til å endre dette.

Eiendommen har ikke veirett til båthuset, kun gangrett.

Dersom noe er uklart hører jeg fra deg.

Med vennlig hilsen

Alf Hansen

Daglig leder / Megler MNEF

cid:image001.jpg@01CC671A.78220D90 

Dir.tlf.: 51 46 35 10

Mobil:  95 22 17 01

Fax:    51 46 35 01

Web:   www.axepteiendom.no <http://www.axepteiendom.no>

Fra: Tom Grøsfjell [mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 19. juli 2013 11:56
Til: Ove Sørensen; alf@axepteiendom.no
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Emne: VS: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Viser til klage på vedtak, inntatt nedenfor.

Eventuelle kommentarer må være mottatt innen 9. august.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)

Eigersund kommune

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

  _____  

Fra: Tom Grøsfjell 
Sendt: 19. juli 2013 11:50
Til: 'Olav Hetland'
Emne: SV: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Klagen er mottatt og vil forhåpentligvis bli forelagt planteknisk uvalg i neste møte 27. august.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)

Eigersund kommune

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

  _____  

Fra: Olav Hetland [<mailto:oh@jaeradvokatene.no>] 
Sendt: 19. juli 2013 11:48
Til: Tom Grøsfjell
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Emne: Fwd: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Eigersund kommune

V / Tom Grøsfjell

Saken gjelder: Vedtak over gnr 2 bnr. 81 i Seksarvik. ( se vedlegg).

-----------

Jeg har som deleier av 2/42 mottatt nabovarsel datert 11.7. 

I kommunens vedtak opplyses at naboene er varslet og at det ikke foreligger innvendinger, til tross for at 
dette klarligvis ikke har vært tilfellet.

Vi reagerer således på at nabovarselinstituttet bare anses som en formalitet uten innhold, noe som etter 
omstendighetene er en saksbehandlingsfeil og som i dette tilfellet dessuten har virket inn på vedtaket 
innhold.

Nabovarselet er uklart og selvmotsigende i sitt innhold.

I dette tilfellet har både eiendomsmegler Alf Hansen og Dem opplyst på telefon at eneste formål med 
tiltaket er å bringe det "speilvendte" inntegnede båthuset" i samsvar med båthuset som faktisk er bygd. 
Det er ikke meningen å søke om byggearbeider/tiltak eller endre noen rettsforhold.

Når dette er situasjonen har det likevel gått galt, idet nye innsendte tegninger På BEGGE sider av 
båthuset er benevnt        " fasade mot nord". Tvetydigheten er med dette total.

Vi påklager formelt kommunens vedtak og ber om at det fattes nytt vedtak, som bygger på nye entydige 
tegninger som klart tilkjennegir dagens situasjon.

En annen feil som bør rettes er at man har krysset av for at 2/81 har "avkjørsel". Det foreligger kun en 
gang-rett på stien ned til bua.

Ellers bør vel også vedtaket henvise til sist vedtatt reguleringsplan (2011/12).

Side 675 av 1043



Vi imøteser nytt korrigert vedtak.

Med hilsen

Jæradvokatene AS

_________________________

Advokat Olav Hetland MNA

Besøksadresse: Hetlandsgaten 5

Postboks 20 4349 Bryne

Tlf    +47 51 77 76 20

Faks +47 51 77 76 21

Mob +47 40 40 88 80

oh@jaeradvokatene.no <mailto:oh@jaeradvokatene.no>

www.jaeradvokatene.no <http://www.jaeradvokatene.no>

Sendt fra Iphone5

Videresendt melding:

Fra: "Tom Grøsfjell" <tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 
<mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no>>
Til: "Olav Hetland" <oh@jaeradvokatene.no <mailto:oh@jaeradvokatene.no>>
Emne: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Viser til telefonsamtale i dag og oversender dokumenter og vedtak som avtalt.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)

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

Side 677 av 1043



________________________________________________________________ 

Fra:  Tom Grøsfjell 
Sendt: 19.07.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Oversendelse av dokumenter og vedtak 
________________________________________________________________ 

 Arkiveres på sak 13/1528.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell

Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)

Eigersund kommune

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

  _____  

Fra: Olav Hetland [mailto:oh@jaeradvokatene.no] 
Sendt: 19. juli 2013 11:48
Til: Tom Grøsfjell
Emne: Fwd: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Eigersund kommune

V / Tom Grøsfjell

Saken gjelder: Vedtak over gnr 2 bnr. 81 i Seksarvik. ( se vedlegg).

-----------

Jeg har som deleier av 2/42 mottatt nabovarsel datert 11.7. 
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I kommunens vedtak opplyses at naboene er varslet og at det ikke foreligger innvendinger, til 
tross for at dette klarligvis ikke har vært tilfellet.

Vi reagerer således på at nabovarselinstituttet bare anses som en formalitet uten innhold, noe som 
etter omstendighetene er en saksbehandlingsfeil og som i dette tilfellet dessuten har virket inn på 
vedtaket innhold.

Nabovarselet er uklart og selvmotsigende i sitt innhold.

I dette tilfellet har både eiendomsmegler Alf Hansen og Dem opplyst på telefon at eneste formål 
med tiltaket er å bringe det "speilvendte" inntegnede båthuset" i samsvar med båthuset som 
faktisk er bygd. Det er ikke meningen å søke om byggearbeider/tiltak eller endre noen 
rettsforhold.

Når dette er situasjonen har det likevel gått galt, idet nye innsendte tegninger På BEGGE sider av 
båthuset er benevnt        " fasade mot nord". Tvetydigheten er med dette total.

Vi påklager formelt kommunens vedtak og ber om at det fattes nytt vedtak, som bygger på nye 
entydige tegninger som klart tilkjennegir dagens situasjon.

En annen feil som bør rettes er at man har krysset av for at 2/81 har "avkjørsel". Det foreligger 
kun en gang-rett på stien ned til bua.

Ellers bør vel også vedtaket henvise til sist vedtatt reguleringsplan (2011/12).

Vi imøteser nytt korrigert vedtak.
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Med hilsen

Jæradvokatene AS

_________________________

Advokat Olav Hetland MNA

Besøksadresse: Hetlandsgaten 5

Postboks 20 4349 Bryne

Tlf    +47 51 77 76 20

Faks +47 51 77 76 21

Mob +47 40 40 88 80

oh@jaeradvokatene.no <mailto:oh@jaeradvokatene.no>

www.jaeradvokatene.no <http://www.jaeradvokatene.no>

Sendt fra Iphone5

Videresendt melding:

Fra: "Tom Grøsfjell" <tom.groesfjell@eigersund.kommune.no 
<mailto:tom.groesfjell@eigersund.kommune.no>>
Til: "Olav Hetland" <oh@jaeradvokatene.no <mailto:oh@jaeradvokatene.no>>
Emne: Oversendelse av dokumenter og vedtak

Viser til telefonsamtale i dag og oversender dokumenter og vedtak som avtalt.

Med vennlig hilsen

Tom Grøsfjell
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Seksjon byggesak - Telefon 51 46 83 00 (8 - 11)

Eigersund kommune

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Eva Midbrød

Gamle Eigerøyveien 50
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/20375 / 13/1528 / FA-L42, GBR-2/81 Dato: 14.07.2013

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

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

Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-2 - Fasadeendring naust gnr. 2 bnr. 81 - Eva 
Midbrød, Seksarvik

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 12.07.13 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 
og 21-4. Søknaden gjelder fasadeendring på naust på eiendommen gnr. 2 bnr. 81. 
Fasadeendringen omfatter speilvending av fasade mot sjø samt endring av naustets nordøstre 
hjørne. Arbeidet ble utført ved oppføring av naustet i 1978.
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Strusvågen, vedtatt av kommunestyret 11.09.00. Omsøkt 
areal er i planen regulert til byggeområde - fritidsbolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
049/13 Byggesakssjefen meldinger 14.07.2013

Arbeidet synes å være i samsvar med reguleringsplan og kan dermed godkjennes.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller till. bort, jfr. pbl. § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før 

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

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

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

den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder eierskifte, jfr. pbl § 23-2.
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I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
4. Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før midl. 

brukstillatelse eller ferdigattest er gitt, jfr. pbl. § 21-10. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4 og 
reguleringsplan for hytteområde nord for Strusvågen.

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-2 Mindre 
tiltak på bebygd 
eiendom

3000 1 3000 Eva Midbrød

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  09.08.2013
Arkiv: :GBR-8/33, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/2324
Journalpostløpenr.:
13/21613

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
178/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Deling av grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56. 
2.gangsbehandling.
  

Sammendrag:
Det ble den 29.11.12 søkt om dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 
33 til eiendommen gnr. 8 bnr. 78. Eiendommen inngår i reguleringsplan for Hovlandsvika 
m.m.. Videre gjelder kommuneplanens arealdel. Det sørvestre området av det omsøkte 
arealet er vist med formål LNF-område med hensynssone H560 – Bevaring naturmiljø. 
Omsøkt areal er på ca. 740m2, hvorav ca. 460m2 og ca. 280m2 inngår i reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel som LNF-område med hensynssone – bevaring naturmiljø. Saken 
ble ansett som prinsipiell. Det var også søkt om dispensasjon fra eiendomsgrenser i 
reguleringsplan.

Planteknisk utvalg anbefalte den 28.05.13 i sak PTU 130/13 at det ble gitt dispensasjon.
Vedtaket var enstemmig.

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 19.06.13 gitt et faglig råd om at parsellen 
reduseres ved at den følger den naturlige avgrensningen til tilgrensede nabo på 
eiendommen gnr. 8 bnr. 74. Fylkesmannen skriver at en fradeling vil kunne føre til 
presedensvirkninger og at omsøkt arealoverføring vil føre til en uregelmessig tomteinndeling.

Rådmannen vurderer arealoverføring til boligformål til å ikke ha stor betydning for området 
vist med hensynssone – bevaring naturmiljø som helhet. Skogbruksjefen og jordbrukssjefen 
har ingen merknader til omsøkt tiltak. En dispensasjon vil dermed ikke føre til at hensynene 
bak kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med tiltaket anses klart 
større enn ulempene ved at det omsøkte arealet blir utnyttet hensiktsmessig ved at en 
hindrer stort vanntilsig til eiendommen gnr. 8 bnr. 78 samt at det omsøkte området ikke er av 
stor betydning som bevaringsområde naturmiljø. Tiltaket vil ikke føre til presedensvirkninger, 
ettersom en kan føre en ny og konsekvent praksis dersom det skulle vise seg at områder 
avsatt til LNF-område med hensynssone naturmiljø, blir et pressområde. Rådmannen 
anbefaler med dette at det gis dispensasjon.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket.
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Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
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 formål LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”, da 
skogbrukssjefen og jordbrukssjefen ikke har merknader til tiltaket. Fordelene med 
tiltaket/dispensasjon er ”klart større” enn ulempene, da 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. Tiltaket vil heller ikke danne presedensvirkninger.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg anbefalte den 28.05.13 i sak PTU 130/13 at det ble gitt dispensasjon:

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.
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Enstemmig vedtatt. 

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden, Tangen, Sundstø, 
fylkesveg nr. 60 m.m, vedtatt av kommunestyret 14.06.76. Omsøkt areal er i planen regulert 
til Byggeområder – boliger. 

Videre gjelder kommuneplanens arealdel for området. Omsøkt areal er i planen vist med 
formål LNF-område og hensynssone H60 – bevaring naturmiljø. 

Det er søkt om dispensasjon fra eiendomsgrenser fastsatt i reguleringsplan og fra LNF-
formål med hensynssone bevaring naturmiljø i kommuneplanens arealdel. Området er tenkt 
brukt til boligformål.

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

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

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

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

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

Søkerne har i skriv datert 28.11.12 begrunnet søknaden om dispensasjon med 
følgende:

Det søkes herved om deling av eiendom gnr. 8 bnr. 33. Fradelt parsell skal legges til 
eiendommen gnr. 8 bnr. 78. 

Delingen forutsetter dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan pga viste tomtegrenser og 
plangrense. 

Arealet søkes tillagt gnr. 8 bnr. 78 på grunn av stort vanntilsig til denne eiendommen. Vannet 
kan på mest hensiktsmessig måte dreneres dersom arealet ligger på den berørte 
eiendommen. 
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Delingen får ingen betydning for utnyttelsen/realiseringen av reguleringsplanen. Område som 
går marginalt ut over reguleringsplanen kan på ingen måte nyttes til jordbruk, og deling bør 
derfor kunne tillates. 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland i skriv datert 19.06.13:

Vi viser til oversendelse fra kommunen, datert 05.06.13.

Søknaden gjelder dispensasjon for deling av parsell i LNF-område med bevaringsområde 
naturmiljø og tomtegrenser i plan. Parsellen har en størrelse på ca. 740m2, og fradelingen er 
begrunnet med at det vil gi eier av eiendommen gnr. 8 bnr. 78 mulighet for å drenere/hindre 
vanntilsig inn på sin tomt.

Parsellen er noe stor og gir en uregelmessig tomteinndeling. Fradeling i saken vil gi 
presedensvirkning, både i forhold til tomtestørrelse etter fradeling og terskelen for å tillate 
fradeling i liknende saker. Fylkesmannen gir faglig råd om at parsellen reduseres ved at den 
følger den naturlige avgrensningen til tilgrensende nabo på gnr. 8 bnr. 74.

Saksbehandlers vurderinger:

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

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

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

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal Fylkesmannens uttale tillegges særlig vekt. 
Rådmannen har imidlertid funnet å vektlegge øvrige momenter større vekt. 

Når det gjelder arealet vist med hensynssone ”bevaring naturmiljø” i kommuneplanens 
areadel, er dette et marginalt område helhetlig sett. Det vektlegges at jordbrukssjefen ikke
har innvendinger mot tiltaket og at skogbrukssjefen ikke anser området for å ha stor 
betydning. Hensynene bak området som ”bevaring naturmiljø” vil dermed ikke bli ”vesentlig 
tilsidesatt”. Området gir ønsket tilleggsareal til eiendommen gnr. 8 bnr. 78. Det foreligger 
videre ikke nabomerknader til tiltaket. Tiltaket vil ikke føre til presedensvirkninger, ettersom 
en kan føre en ny og konsekvent praksis dersom det skulle vise seg at områder avsatt til 
LNF-område med hensynssone naturmiljø, blir et pressområde. Rådmannen anbefaler med 
dette at det gis dispensasjon. Fordelene med tiltaket er følgelig ”klart større” enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg gir dispensasjon. Dispensasjon kan gis 
ettersom hensynene bak inntegnede eiendomsgrenser og fra hensynssone ”bevaring 
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naturmiljø” ikke blir ”vesentlig tilsidesatt”. Fordelene med tiltaket er videre ”klart større” enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Tellef Hovland og Ivar Bjørløw om 
dispensasjon for arealoverføring fra eiendommen gnr. 8 bnr. 33 til eiendommen gnr. 8 bnr. 
78, reguleringsplan for Hovlandsvika m.m., kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknad om 
dispensasjon.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak LNF-område med 
bevaringsområde naturmiljø og tomtegrenser i plan blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene 
med tiltaket ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi dispensasjon. Det legges særlig vekt 
vekt på at området vist med formål bevaring naturmiljø er konkret og nøye vurdert gjennom 
demokratiske prosesser. I tillegg legges det vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de 
følgene en dispensasjon kan ha for andre områder vist med hensynssone bevaring 
naturmiljø i planen.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
256396 Søknad om deling gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56
256399 Situasjonskart
256397 Oversendelsesbrev
273673 SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33
282374 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - tittelfelt.pdf
282373 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - plankart.pdf
282372 Reguleringsplan for Hovlandsvika, Fuglodden m.m - bestemmelser.pdf
282371 Kommuneplanen - utsnitt.pdf
282370 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

289205
VS: Uttale til søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom fra 8/33 
Steinbakken 56, Eigersund

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.11.2012 Tellef Hovland
Søknad om deling gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 
56

2 N 02.01.2013 Steinar Nordvoll Ber om uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

3 U 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttale i søknad om dispensasjon fra
Frliuftsområde i kommuneplanen

4 U 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjonssøknad fra friluftsområde etter 
kommuneplan gnr. 8 bnr. 33 i Eigersund 
kommune

5 U 02.01.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Dispensasjonssøknad fra friluftsområde etter 
kommuneplan - gnr. 8 bnr. 33 i Eigersund 
kommune

6 N 10.01.2013 Asbjørn Herredsvela Uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33
7 N 15.03.2013 Asbjørn Herredsvela Uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

9 U 30.05.2013 Ivar Bjørløw
Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 8 
bnr. 33 - Steinbakken 56

10 U 05.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttale/vurdering - Deling av 
grunneiendom gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56. 
Dispensasjon fra formål i plan.

11 I 19.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttale til søknad om dispensasjon for deling av 
grunneiendom fra gnr. 8 bnr. 33 - Steinbakken 56

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken
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Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
P Ivar Bjørløw Sundstøveien 4 4374 EGERSUND
TIL Tellef Hovland Steinbakken 56 4374 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 15.03.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33 
________________________________________________________________ 

 Jeg har ingen innvendinger. 

Mvh
Steinar  

  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 

Sendt: 13. mars 2013 15:02
Til: Hans Petter Tønnessen; Steinar Nordvoll; Jarle Valle
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Kommer det en uttale fra jordbruksjefen i tillegg? Eller har jordbrukssjefen ingen merknader til tiltaket?

Håper å få skrevet denne saken før neste skrivefrist.

Mvh.

Asbjørn

  _____  

Fra: Hans Petter Tønnessen 
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Sendt: 5. mars 2013 11:40
Til: Steinar Nordvoll; Asbjørn Herredsvela
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei!

Jeg kan ikke se at denne skogen noen stor betydning, men minner om at all skog på Egerøy er vernskog.  
En reguleringsplan setter derimot vernskogbestemmelsen til side.

Mvh

Hans-Petter Tønnessen

skogbrukssjef

  _____  

Fra: Steinar Nordvoll 
Sendt: 4. mars 2013 12:46
Til: Hans Petter Tønnessen
Emne: VS: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei

Kan du se på dette Hans Petter. 

Har denne skogen noen stor betydning. 

Mvh
Steinar  
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  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 
Sendt: 27. februar 2013 15:13

Til: Steinar Nordvoll
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Området er hvitt, siden det er en annen del av kommuneplanen som gjelder.

Vi har snakket med Plankontoret for å finne ut hva det er vist med formål til i kystdelsplanen.

Det er LNF-område med hensynssone H560 - Bevaring naturmiljø. Det øst for dette området (på den 
første delen av kommuneplanen) er vanlig LNF-område.

Mvh.

Asbjørn

  _____  

Fra: Steinar Nordvoll 
Sendt: 27. februar 2013 14:16
Til: Asbjørn Herredsvela
Emne: SV: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Det som står som F11 er altså LNF? 

Hva er da det hvite skraverte feltet? Er det også LNF? 

Hans Petter Tønnessen sin far døde i dag. Må vente med uttalelse til han er tilbake. 
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Mvh

Steinar  

  _____  

Fra: Asbjørn Herredsvela 
Sendt: 27. februar 2013 08:53
Til: Steinar Nordvoll

Emne: Vedrørende uttale i sak 12/2324, gnr. 8 bnr. 33

Hei,

Jeg har snakket med Dag Kjetil om hva det aktuelle området er vist med formål til i kommuneplanen. 

Etter den gamle kommuneplanen var dette et friluftsområde. Det kunne se ut som det var det også etter 
den nye kommuneplanen, siden det står F11 på et område like nord for dette området og området har 
samme farge. 

Det riktige er imidlertid at området er et LNF-område. 

Stiller saken seg annerledes da? 

Det står i uttalen/notatet at området er et marginalt landbruksområde som består av annet areal og 
krattskog. Samtidig står det at det ikke skal drives landbruk i et friområde. Men det er altså ikke et 
friområde, men et LNF-område.

Jeg har prøvd å ringe, men du var i et møte. Sender en mail i tilfelle.

Side 711 av 1043



Hadde vært fint om du kunne sett på saken, slik at denne saken kan skrives til 25.mars, som er neste frist 
til PTU.

Med vennlig hilsen,

Asbjørn
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 

Sendt: 19.06.2013 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttale til søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom fra 8/33 Steinbakken 56, 
Eigersund 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4370 Egersund.

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

  _____  

Fra: anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no [mailto:anette.jacobsen.mokleiv@fylkesmannen.no] 
Sendt: 19. juni 2013 13:56
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttale til søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom fra 8/33 Steinbakken 56, Eigersund

Eigersund kommune                                                             

Stavanger 19.06.2013

Vår ref:  13/6131

Deres ref: 13/16250

Side 731 av 1043



Uttale til søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom fra 8/33 
Steinbakken 56, Eigersund

Vi viser til oversendelse fra kommunen, datert 05.06.13.

Søknaden gjelder dispensasjon for deling av parsell i LNF-område med bevaringsområde 
naturmiljø og tomtegrenser i plan. Parsellen har en størrelse på ca. 740 m2, og fradelingen er 
begrunnet med at det vil gi eier av eiendommen gnr/bnr. 8/78 mulighet for å drenere/hindre 
vanntilsig inn på sin tomt. 

Parsellen er noe stor og gir en uregelmessig tomteinndeling. Fradeling i saken vil gi 
presendensvirkning, både i forhold til tomtestørrelse etter fradeling og terskelen for å tillate 
fradeling i liknende saker. Fylkesmannen gir faglig råd om at parsellen reduseres ved at den 
følger den naturlige avgrensningen til tilgrensende nabo på gnr/bnr. 8/74.

Med hilsen

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Anette Jacobsen Mokleiv

rådgiver

T: 51 56 89 30

fmropost@fylkesmannen.no <mailto:fmropost@fylkesmannen.no>

www.fylkesmannen.no/rogaland 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-5/143, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/459
Journalpostløpenr.:
13/21495

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
179/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

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

Sammendrag:
Harry Myklebust søkte den 22.03.13 og 13.03.13 om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143. Eiendommen inngår i kommuneplanens arealdel og er 
vist med formål LNF-område og ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Tiltaket forutsetter 
dermed dispensasjon fra formål i plan og forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø.

Tiltakshavers bolig har i et dag et bebygd areal (BYA) på ca. 192m2. Etter omsøkt tilbygg vil 
boligen ha et BYA på ca. 204m2. I tillegg er det et uthus/garasje på eiendommen med BYA 
ca. 69m2. Eiendommen vil da få en sum på 261m2 for bebyggelse.

Dette er mer enn det som tillates utenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i LNF-områder, 
hvor det etter kommuneplanbestemmelsenes § 5.2 er tillatt med BYA 225m2. 

Et tilbygg til bolighus på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 vil dermed vesentlig tilsidesette de 
hensyn som ligger bak forbudet mot bygging i 100-metersbeltet.

Planteknisk utvalg behandlet søknaden i møte den 28.05.13 som sak PTU 129/13 og 
anbefalte at det ble gitt dispensasjon.

Saken har vært sendt på uttale til Fylkesmannen i Rogaland. I skriv datert 21.06.13 fraråder 
Fylkesmannen at det blir gitt dispensasjon ettersom vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt. Fylkesmannen skriver at eksisterende bebyggelse 
overskrider tillatt BYA for bebyggelse i LNF-område utenfor 100-metersbeltet, og at tilbygget 
vil ha presedensvirkning for lignende saker. De særlige hensynene til landskap, friluftsliv og 
bevaring av strandsonen vil bli tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Det er klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:

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 kunne gi 
dispensasjon. 
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Formålet bak kommuneplanens arealdel om forbud mot tiltak i LNF-område og plan- og 
bygningsloven § 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet, blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, ettersom fordelene ved tiltaket er ”klart større” enn ulempene.

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.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg anbefalte i møte den 28.05.13 i sak PTU 129/13, at det ble gitt 
dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel og forbudet i plan- og 
bygningsloven § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet.

28.05.2013 Planteknisk utvalg
Møtebehandling:

Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt 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.”

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:
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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.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:

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

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

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

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

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

Søker har i skriv datert 13.03.13 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanen hva gjelder tiltak i 100-
metersbeltet, samt tiltak i LNF-område.
Boligen ligger på en høyde ved nora sundet og er svært eksponert for vind fra nordvest. 
Tiltaket er et le for vinden når en kommer ut døren fra vaskerom.

Boligen ligger på en hylle ca. 10 meter over vannet med en bratt fjellskrent ned mot nora 
sundet. Tiltaket vil ikke ha noen negativ virkning på ferdsel i 100-metersbeltet.

Tiltaket ligger innenfor egen tomt. Ligger ut mot sjøen og vil ikke ha noen negativ virkning på 
LNF-området. Tiltaket vil gå i et med eksisterende bolig. 

Fylkesmannen i Rogaland har i skriv datert 21.06.13 kommet med følgende uttale:
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Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene være ”klart større” enn ulempene. 
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Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp.nr.32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s. 199.

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

Fordelen ved at tiltaket gir skjerming i et vindutsatt område, må veies opp mot ulempene ved 
at hensynene til landskap, friluftsliv og bevaring av strandsonen blir tilsidesatt. I tillegg må det 
legges vekt på ulempen ved at saker kan danne presedensvirkning for lignende saker. 

Det må foreligge særlige forhold for at dispensasjon kan gis. Det kan være lett å legge 
ensidig vekt på tiltakshavers interesse i å gi dispensasjon og glemme at bestemmelsen i pbl. 
§ 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet og LNF-områder er bærer av viktige hensyn, 
se Falkanger & Falkanger Tingsrett 6.utgave og Plan- og bygningsrett s. 205. Et hovedformål 
bak plan- og bygningsloven er å fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner”, se lovens § 1-1 første ledd.

Dispensasjonsadgangen er begrunnet i behov for fleksibilitet ettersom generelle forbud ikke 
passer i alle tilfeller. Rådmannen kan ikke se at behov for skjerming mot vind kan tillegges 
nevneverdig vekt. Det er ikke tale om andre vindforhold enn de man må godta, og 
tiltakshaver har selv valgt å bo på en plass med kjennskap til disse forholdene. Hensynet til 
fleksibilitet gjør seg dermed ikke gjeldende i nevneverdig grad.

Det må etter pbl. §§ 1-1 og 1-8 legges særskilt vekt på allmennhetens ferdselsrett og 
friluftsliv og landskapsestetiske verdier, se NOU 2001: 7 s. 224. Det må legges vekt på en 
bærekraftig utvikling for samfunnet og fremtidige generasjoner.

En dispensasjon vil i det foreliggende tilfellet klart gi uttrykk for en privatisering i strandsonen, 
strid med nasjonale og bindende føringer. En utvidelse av boligen vil medføre at en eiendom 
svært nære sjø, vil fremtre som landskapsmessig dominerende og gi en redusert 
naturopplevelse i nordre sundet. Det vises til at det selv utenfor 100-metersbeltet er en regel 
om max tillatt BYA for sum bebyggelse på 225m2. Her vil et tilbygg medføre at eiendommen 
får et bebygd areal på ca. 261m2.

Dersom det gis dispensasjon vil hensynet til landskap, friluftsliv og bevaring av strandsonen 
bli ”vesentlig tilsidesatt”. Det er mye ferdsel i nordre sundet og en fritidsbolig som allerede er 
dominerende, vil fremstå som ennå mer dominerende.

I tillegg vil en dispensasjon i dette tilfellet føre til at saken danner presedens, slik at andre 
boligeiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide sine boliger i 100-metersbeltet i 
LNF-områder. Det kan spørres hvorfor det er rimeligere å gi dispensasjon i det foreliggende 
tilfellet enn i tilfeller hvor det gjør seg gjeldende et sterkere behov dispensasjon og 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Likhetsprinsippet eller prinsippet mot usaklig forskjellsbehandling har sitt grunnlag i den 
såkalte myndighetsmisbrukslæren som er utviklet gjennom høyesterettspraksis og juridisk 
teori, jf. blant annet høyesterettsom i Rt.1974.149 og Eckhoff/Smith Forvaltningsrett 8. 
utgave s. 380. Læren utgjør en begrensning i kommunens utøvelse av skjønn, og innebærer 
at andre søkere i en sammenlignbar situasjon kan ha et rettslig krav på lik behandling i 
dispensasjonssaker. Likhetsprinsippet er begrunnet i et krav om rettssikkerhet og likhet for 
loven.
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Det må etter pbl. § 19-2 også legges særlig vekt på at Fylkesmannen er negativ til at det gis 
dispensasjon. 

Konklusjon:

Rådmannen kan ikke se at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er 
oppfylt, ettersom hensynene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det vises tilo 
saksfremlegg i sak PTU 129/13.

For å være lojal mot Planteknisk utvalgs vedtak den 28.05.13 i sak PTU 129/13, legges 
saken frem med positiv innstilling.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert 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 bestemmelsen det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at hensynene bak
byggeforbudet i strandsonen etter plan- og bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye 
vurdert gjennom demokratiske prosesser og føringer. Fylkesmannen fraråding av det gis 
dispensasjon er i samsvar med plan- og bygningsloven § 19-2 tillagt særlig vekt. Hensynene 
til landskap, friluftsliv og bevaring av strandsonen vil bli ”vesentlig tilsidesatt”. 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 og plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 19-2.

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274177 Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293
270749 Situasjonskart
270750 Tegninger
277681 Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143
288847 Foto

277665
Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig, gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293

292085
Uttalelse - søknad om dispensajon for ttilbygg gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, 
Ytstebrødveien 293

282346 Kommuneplanen - utsnitt.pdf
282345 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.02.2013 Seglem & Åse AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, tilbygg 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 
293

2 U 11.03.2013 Seglem & Åse AS
Foreløpig svar - Dispensasjon og søknad om ett-
trinns søknadsbehandling, tilbygg gnr. 5 bnr. 143 
- Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293

4 I 13.03.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293

3 I 19.03.2013 Ove Klausen
Tilbygg gnr. 5 bnr. 143, nye nabovarsler - Harry 
Myklebust

7 I 12.04.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143

5 U 12.04.2013
Seglem & Åse AS; 
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
bolig gnr. 5 bnr. 293

8 U 28.04.2013
Harry Myklebust; 
Ove Klausen; 
Seglem & Åse AS

Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
bolig gnr. 5 bnr. 143

9 U 07.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ber om uttale/vurdering - Tilbygg gnr. 5 bnr. 143 -
Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293. 
Dispensasjon fra LNF-formål og pbl. § 1-8.

10 I 17.06.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av foto gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust

11 U 18.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av fotografier til sak om 
dispensasjon fra LNF-formål og pbl. § 1-8 for 
oppføring av tilbygg gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293

12 I 21.06.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensajon for ttilbygg 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 
293
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Parter i saken:
            

Dalane Kreditt og 
tomteutvikling AS

Postboks 313 4379 EGERSUND

TIL Harry Myklebust Ytstebrødveien 293 4374 EGERSUND
SØK Seglem & Åse AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 11.05.2013
Arkiv: :GBR-5/143, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
13/459
Journalpostløpenr.:
13/10777

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
129/13 Planteknisk utvalg 28.05.2013

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

Sammendrag:
Harry Myklebust søker den 22.02.13 og 13.03.13 om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143. Eiendommen inngår i kommuneplanens arealdel og er 
vist med formål LNF-område og ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Tiltaket forutsetter 
dermed dispensasjon fra formål i plan og forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø.

Tiltakshavers bolig har i dag et bebygd areal (BYA) på ca. 192m2. Etter omsøkt tilbygg vil 
boligen ha et BYA på ca. 204m2. I tillegg er det et uthus/garasje på eiendommen med BYA 
ca. 69m2. Eiendommen vil dermed få en sum på 261m2 for bebyggelse. Dette er mer enn 
det som tillates utenfor 100-metersbeltet for bebyggelse i LNF-områder, hvor det etter 
kommuneplanbestemmelsenes § 5.2 er tillatt med BYA 225m2. Et tilbygg til bolighus på 
eiendommen gnr. 5 bnr. 143 vil dermed vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak 
forbudet mot bygging i 100-metersbeltet. Rådmannen kan dermed ikke anbefale 
dispensasjon.

Naboer er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg ikke anbefaler at det gis 
dispensasjon, er det klagerett på vedtaket. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler 
dispensasjon, sendes saken over for uttale hos Fylkesmannen. 

Rådmannens forslag til vedtak 11.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Harry Myklebust om dispensasjon for 
oppføring av tilbygg til bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 og kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå 
søknaden.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i plan og plan- og 
bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
føringer. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre boliger i planen. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel, kommuneplanens arealdel og 
plan- og bygningsloven § 11-6.

28.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Liv Tone Øiumshaugen (H) foreslo slikt 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.”

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.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder 
kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist 
med formål LNF-område.

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om tiltak knyttet til eksisterende 
boligbebyggelse, gjelder etter § 5.2 ikke i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag:

Tiltak etter pbl. § 20-1 knyttet til eksisterende boligbebyggelse i LNF utenfor 100metersbeltet 
til sjø og vassdrag, kan behandles som enkeltsøknad uten krav til ytterligere plan på 
følgende vilkår. 

Etter samme bestemmelse gjelder en begrensning på 225m2 BYA for sum bebyggelse.

b) Omfatter mindre endringer til eksisterende bygg, garasje, uthus, tilbygg eller påbygg på 
inntil 50m2, dog begrenset slik at max tillatt BYA for sum bebyggelse (bolig, garasje, uthus 
og lignende) per enhet er 225 m2. 

Etter plan- og bygningsloven § 1-8 første og andre ledd er tiltak i 100-metersbeltet langs sjø 
forbudt og det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

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

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

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

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
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Søker har i skriv datert 13.03.13 begrunnet søknad om dispensasjon med følgende:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanen hva gjelder tiltak i 100-
metersbeltet, samt tiltak i LNF-område. 
Boligen ligger på en høyde ved nora sundet og er svært eksponert for vind fra nordvest. 
Tiltaket er et le for vinden når en kommer ut døren fra vaskerom.

Boligen ligger på en hylle ca. 10 meter over vannet med en bratt fjellskrent ned mot nora 
sundet. Tiltaket vil ikke ha noen negativ innvirkning på ferdsel i 100-metersbeltet. 

Tiltaket ligger innenfor egen tomt. Ligger ut mot sjøen og vil ikke ha noen negativ innvirkning 
på LNF-området. Tiltaket vil gå i et med eksisterende bolig. 

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

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

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

Søker har blant annet begrunnet søknaden om utvidelse av bolig med at boligen er 
vindutsatt og at tiltaket ikke vil ha nevneverdig betydning for ferdsel i 100-metersbeltet. Dette 
er relevante fordeler som kan tale for en dispensasjon i den foreliggende saken. På den 
annen side er terskelen for å gi dispensasjon høy, og det må foretas en konkret 
helhetsvurdering av om dispensasjon kan gis. 

Det kan være lett å legge ensidig vekt på tiltakshavers interesse i å gå dispensasjon og 
glemme at bestemmelsen i pbl. § 1-8 om forbud mot bygging i 100-metersbeltet og LNF-
områder i kommunneplanens arealdel, også er bærer av andre hensyn, se Falkanger & 
Falkanger, Tingsrett 6. utgave, s.433 og Plan- og bygningsrett s. 205. Et hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er å fremme en ”bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner”, se lovens § 1-1 første ledd.  

Adgangen til å gi dispensasjon er begrunnet i hensynet til fleksibilitet, siden visse 
forbudsregler kan være så generelle at de ikke passer for et konkret tilfelle. Byggeforbudet i 
strandsonen og i LNF-områder i 100-metersbeltet er imidlertid konkret vurdert, slik at det skal 
særlig mye til for at en dispensasjon kan forsvares. 

Det må etter pbl. §§ 1-1 og 1-8 legges særskilt vekt på allmennhetens ferdselsrett og 
friluftsliv, landskapsestetiske verdier og områdenes biologiske mangfold, se. NOU 2001: 7 s. 
224.

Siktemålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet har vært og er at områdene i 
utgangspunktet skal holdes frie for bebyggelse. Ønsker kommunen å unnta deler av 
områdene fra forbudet, forutsettes det at det skjer gjennom plan, jf. NOU 2001: 7 s. 224.

Det fremgår av NOU 2011: 7 s. 224 at byggeforbudet i strandsonen er en nasjonal markering 
både i forhold til planlegging og enkeltsaksbehandling, men at dette bare i begrenset grad 
har hindre utbygging på grunn av lempelig dispensasjonspraksis. 75 % av 
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dispensasjonssaker i strandsonen har blitt innvilget. Konsekvensen er at områder har blitt 
redusert slik at muligheten for å gå i land med fra fritidsbåter, badeliv med videre og selve 
landskapsbildet er svekket. 

Miljøvernministeren har fra nasjonalt hold i brev av 11.november 1999 til kystkommunene 
skrevet at ytterligere nedbygging i sentrale strøk må forhindres, og at plan- og 
dispensasjonspraksis må skjerpes. Selv med en klart uttalt nasjonal politikk som går på at 
strandsonen skal søkes oppretthold for å sikre livsgrunnlag for plante- og dyreliv og for å 
legge til rette for allmennhetens ferdsel og friluftsliv på sjøen og i strandområdene, er 
utbyggingen økende. 

Forbudet mot bygging i strandsonen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling i disse 
områdene. 

Det er viktig å huske på at det klare utgangspunkt er at bygging i 100-metersbeltet er forbudt.
En dispensasjon i det foreliggende tilfelle vil klart gi uttrykk for privatisering i strandsonen, i 
strid med nasjonale og bindende føringer. En utvidelse av boligen vil medføre at en eiendom 
i strandsonen med allerede stor bebyggelse, vil fremtre som landskapsmessig dominerende 
og gi en redusert naturopplevelse i nordre sundet. Det vises til at det selv utenfor 100-
metersbeltet er en regel om max tillatt BYA for sum bebyggelse på 225m2. Her vil et tilbygg 
medføre at eiendommen får et bebygd areal på ca. 261m2. 

Det vises for øvrig også til at et stort bolighus ikke i seg selv og i forhold til omkringliggende
bebyggelse er tilpasset en plassering så nærme sjøen som 16 meter. Det vil også være 
andre måter å løse plassmangel på og en kan vanskelig se at ikke tiltakshaver var klar over 
hvilke regler som gjaldt for området da en valgte å bo på eiendommen gnr. 5 bnr. 143.

I håndbok 20 -2002 Juss i strandsonen fra Direktoratet for naturforvaltning, fremgår det på s. 
34 at det er viktig at det faste utvalg for plansaker, som er dispensasjonsmyndighet der ikke 
annet er fastsatt, ikke bruker sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at det undergraver 
planer som informasjons- og beslutningsgrunnlag.  

Et bærende hensyn bak kommuneplanen og forbudet mot bygging i 100-meterssonen er 
demokratihensyn. Bestemmelsene i planen og pbl. § 1-8 er kommet til gjennom 
demokratiske prosesser ved at henholdsvis det folkevalgte kommunestyret vedtar planer og 
bestemmelser og Stortinget vedtar lover. Kommuneplanen og pbl. § 1-8 har grunnlag i en 
omfattende, bred og offentlig høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er nøye 
vurdert. Ett hovedformål bak plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter”. 

Kommuneplanen er relativt ny. Dette er et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da 
med at problemstillingen om dispensasjon er nøye vurdert av politikerne og at hensynet til 
planens legitimitet tilsier at den ikke tilsidesettes.

Gis det dispensasjon i for stor grad, kan dette undergrave demokratihensynene. Formålet 
bak bestemmelsen kan dermed være ”vesentlig tilsidesatt”. Det er nylig uttalt hos 
Sivilombudsmannen i sak 2011/87 at ”Kommunens dispensasjonspraksis undergravde 
reguleringsplanen. Dersom en kommune ikke lenger ønsker å følge planens bestemmelser, 
skal dette skje gjennom reguleringsendring og ikke gjennom en rekke dispensasjoner”. 
Saken som er henvist til vil også ha gyldighet for tilfeller der det gis én dispensasjon fra 
kommuneplan, blant annet ut i fra presedensvirkninger. Det avgjørende er om hensynene 
bak gjeldende plan blir ”vesentlig tilsidesatt”. 
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En dispensasjon i dette tilfellet vil også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre boligeiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å utvide sine boliger i 100-
metersbeltet i LNF-områder. 

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

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen og plan-
og bygningsloven § 1-8 er helt konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser og 
føringer. I tillegg er det lagt særlig vekt på at kommuneplanen er relativt ny og de følgene en 
dispensasjon kan ha for andre fritidsboliger i planen. 

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon fra 
kommuneplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra Harry Myklebust om dispensasjon for tilbygg til 
bolig på eiendommen gnr. 5 bnr. 143 må ses i en større sammenheng og løses gjennom en 
eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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.
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Formålet bak kommuneplanbestemmelsen om forbud mot tiltak i LNF-områder blir ikke 
”vesentlig tilsidesatt”, fordi….

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

270745
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, tilbygg gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, 
Ytstebrødveien 293

270747 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
274177 Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293
270749 Situasjonskart
270750 Tegninger
277681 Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143
282346 Kommuneplanen - utsnitt.pdf
282345 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 22.02.2013 Seglem & Åse AS
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, tilbygg 
gnr. 5 bnr. 143 - Harry Myklebust, Ytstebrødveien 
293

2 U 11.03.2013 Seglem & Åse AS
Foreløpig svar - Dispensasjon og søknad om ett-
trinns søknadsbehandling, tilbygg gnr. 5 bnr. 143 
- Harry Myklebust, Ytstebrødveien 293

4 I 13.03.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Dispenssjonssøknad gnr. 5 bnr. 143 - Harry 
Myklebust, Ytstebrødveien 293

3 I 19.03.2013 Ove Klausen
Tilbygg gnr. 5 bnr. 143, nye nabovarsler - Harry 
Myklebust

7 I 12.04.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Fasadetegning - øst  gnr. 5 bnr. 143

5 U 12.04.2013
Seglem & Åse AS; 
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
bolig gnr. 5 bnr. 293

8 U 28.04.2013
Harry Myklebust; 
Ove Klausen; 
Seglem & Åse AS

Foreløpig svar - manglende tegninger - tilbygg 
bolig gnr. 5 bnr. 143
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Parter i saken:
            

Dalane Kreditt og 
tomteutvikling AS

Postboks 313 4379 EGERSUND

TIL Harry Myklebust Ytstebrødveien 293 4374 EGERSUND
SØK Seglem & Åse AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-98/19, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/2367
Journalpostløpenr.:
13/21383

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
180/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om dispensasjon - Garasje gnr. 98 bnr. 19 - Jan 
Erik Grude, Eptelandsveien 94 - Ny førstegangsbehandling
  

Sammendrag:
Jan Erik Grude, eier av eiendommen gnr. 98 bnr. 19, søkte den 20.11.12 om tillatelse og 
dispensasjon for oppføring av ny garasje i 2 etasjer og med størrelse ca. 50m2 BYA og 
92m2 BRA. Eiendommen er i dag bebygd med bolighus og garasje. Det blir i skrivet søkt om 
dispensasjon fra størrelsesbegrensningen i kommuneplanens arealdel på at garasjer skal 
oppføres i 1 etasje og ikke være større enn 50m2 BRA. Søknaden forstås som en søknad 
om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 

Det ble i sak BMD 185/13 den 29.04.13 gitt administrativt avslag på søknad om 
dispensasjon. Søknaden skulle imidlertid vært forelagt Planteknisk utvalg for vurdering, 
jamfør kommunens delegasjonsreglement. Delegasjonsreglementet er forstått slik at vilkår 2 
om at Rådmannen kan avslå saker om dispensasjon hvor plandato er nyere enn 5 år, bare 
gjelder hvor det finnes reguleringsplan. Søknaden legges derfor frem for ny 
førstegangsbehandling.

Naboene er varslet om dispensasjonssøknaden og det foreligger ikke nabomerknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg ikke anbefaler at det gis 
dispensasjon, er det klagerett på vedtaket. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler 
dispensasjon, sendes saken over for uttale hos Fylkesmannen.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Erik Grude om dispensasjon for 
oppføring av ny garasje i 2 etasjer og med størrelse ca.. 50m2 BYA og 92m2 BRA, på 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19 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 en dispensasjon for oppføring av garasje på 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19, vil vanskeliggjøre bruk av arealet i samsvar med 
kommuneplanens intensjoner. Det bør derfor utarbeides reguleringsplan for området, som gir 
en planmessig avklaring på eksisterende og ny bebyggelse. En dispensasjon fra plankravet 
vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak plankravet i kommuneplanens arealdel. 
Planteknisk utvalg kan dermed ikke anbefale dispensasjon.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 11-
6.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder 
kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret den 06.06.11. Omsøkt areal er i 
planen vist med formål Bebyggelse og anlegg – fremtidig boligområde.

Av kommuneplanbestemmelsenes §§ 1.2 og 1.21. fremgår:

1.2 - Plankrav
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

1.2.1 – Unntak fra plankravet
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg som ikke er omfattet av reguleringsplan, kan det 
søkes om tillatelse til oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet inntil 
50m2 bya/bra og frittliggende garasjer inntil 50m2 bya/bra på bebygd eiendom tillatt uten 
reguleringsplan. Garasjen skal kun være i én etasje, ha maksimalt bruksareal 50m2 og 
mønehøyde maksimum 4 meter.

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

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

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

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

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

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

Tiltakshaver Jan Erik Grude har i skriv til Eigersund kommune datert 20.11.12, anført 
følgende:
Det søkes om dispensasjon ifr. planbest. § 1.2.1 hvor det står en etasje samt BRA på 50m2 
– det søkes om å få denne i 2 etasjer samt et bruksareal på 92m2.

Det søkes om dispensasjon på grunn av utnyttelse av område som er ervervet, 
terrengtilpasning, behov for lager til utstyr samt vedlager. Dette er i utgangspunktet en 
frittliggende tomt hvor garasjen vil gli rett inn for å oppta terrengtilpassningen.

Tiltakshaver Jan Erik Grude har i skriv mottatt av kommunen den 07.05.13, utdypet 
søknaden om dispensasjon for oppføring av garasje:
Jeg, Jan Erik Grude fikk i 2012 ervervet nabotomten som da hadde gnr:98 bnr:39. I 
kommuneplanen var denne tomten beregnet til framtidig boligbygging. Tidlig høsten 2012 
vurderte jeg muligheten til å kunne oppføre en garasje på denne tomten, da jeg har behov for 
vedlager og plass til utstyr. Jeg diskuterte med naboene og dei var veldig positiv til dette, og 
såg den som en fordel at det ikke kom en enebolig til på området, da dette ville fortette 
området betraktelig. Jeg kontaktet da kommunen får å høre hva muligheter jeg hadde. ¨

Jeg avtalte ett møte med byggesaksbehandler Tom Grøssfjell og ble godt mottat. Forslaget 
til han var at jeg burde slå sammen tomten med hovedtomten, og at dette ville forenkle
søknadsprossesen, mente han. Jeg iverksatte dette straks, og den 30.11.12 var dette tinglyst 
og begge tomtene fikk ett felles gnr:98 bnr:19. Jeg leverte da søknad om oppføring av 
garasje den 29.11.12. 

Jeg søkte om dispensajon fra planbest. 1.2.1 . Dette fordi jeg mener ved å oppføre garasje i 
2.etasjer vil denne tilpasses terrenget, da tomten er veldig skrålendt, samtidig vil garasjen 
passe til dagen enebolig når det
gjelder estestiske forhold,jamfør plan og bygningsloven paragraf 29-1, 29-2. Jeg mener også 
at en garasje som er tilpasset dagens bolighus er bedre enn en enebolig som ville blitt mye 
større og ruvende i området. Jeg mener også at det bør legges vekt på hensyn til naboene 
som ønsker en løsning med garasje og ikke ett framtidig bolighus,som tomten opprinnelig var 
beregnet for.

Tiltakshaver Jan Erik Grude har i skriv datert 07.08.13, bemerket følgende:
Sitter og leser i kommuneplanen, og den sier at det kan søkes om tillatelse til oppføring av 
frittliggende garasje på bebygd eiendom tillatt uten reguleringsplan.( § 1.2.1)
Det nevnes ikke noe i planen at det skal ha hensyn til eventuelle nåværende garasjer som 
inngår i dagens bebyggelse, så fremt disse ikke er frittliggende.

Dagens garasje er en del av eneboligen, og ikke frittliggende.

Jeg tolker dermed kommuneplanen slik at det ikke er relevant for saken hvor stor dagens 
garasje er, så lenge denne er en del av eneboligen.
Hvis dette skulle være en forutsetning for slike saker, burde dette vært nevnt i 
kommuneplanen.

Om størrelsen på dagens garasje er det bemerket:

Som det viser på situasjonplan på gnr:98 og bnr:19 er den en vinkel på eneboligen. Taket 
henger
sammen med huset, men det er laget en svalgang mellom enebolig og garasje. Denne 
svalgangen er
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1,8m brei. Så kommer garasjedel som er 5,7x5,6m (32m2). Så kommer det ett isolert teknisk 
rom på
2,3x5,6m(13m2). Det er ikke loft på garasjen.

Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland i møte den 18.04.13:
Tiltaket/dispensasjonssøknaden ble forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte den 18.04.13. 
Fylkesmannen kunne ikke anbefale dispensasjon og påpekte at det aktuelle området i 
kommuneplanen er vist med formål boligområde. Nåværende tomt egner seg for at det i 
fremtiden oppføres bolighus på tomtens vestre del, i samsvar med intensjonene bak 
kommuneplanen. En bygging av garasje vil vanskeliggjøre bygging av bolighus på 
eiendommen. Hensynene bak kravet om reguleringsplan for bygging av større garasje enn 1 
etasje og 50m2 bruksareal, vil dermed bli ”vesentlig tilsidesatt”. 

Saksbehandlers vurderinger:
Plankravet gjelder generelt for alle byggetiltak. Visse mindre tiltak er imidlertid unntatt. Dette 
gjelder blant annet garasje bygd som tilbygg til bolig på inntil 50m2 BYA/BRA og frittliggende 
garasje på 50m2 BYA/BRA. Søker en om et større tiltak - i dette tilfellet en garasje i to 
etasjer med bruksareal 92m2 - forutsetter dette at det gis dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan.

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

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

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

Tiltakshaver Jan Erik Grude har begrunnet dispensasjonssøknaden med at det tidligere er 
gitt tillatelse til sammenføyning av vestre del av dagens eiendom med eiendommen gnr. 98 
bnr. 19. I tillegg anfører han at en garasje i to etasjer med bruksareal 92m2 er tilpasset 
terrenget og eksisterende bolighus. Det foreligger heller ikke nabomerknader. Rådmannen 
ser på dette som relevante fordeler for å kunne anbefale dispensasjon. Tiltakshaver har i dag 
en garasje på 32m2, sammenbygd med bolighus. Det kan pekes på at spørsmålet i realiteten 
er om en skal få tillatelse til å bygge garasje nr. 2 på eiendommen gnr. 98 bnr. 19. 

At Jan Erik Grude i dag allerede har en garasje bør tillegges vekt ved spørsmålet om 
dispensasjon fra plankravet. Da regnes behovet for en garasje i to etasjer med bruksareal 
92m som mindre. Samtidig er plankravet basert på at en før gjennomføring av større tiltak 
skal vurdere behovet for en reguleringsplan, med plan for fremtidig bruk av arealet.

Spørsmålet etter formålsparagrafen i plan- og bygningsloven er om en skal legge til rette for 
en bærekraftig utvikling for den enkelte, eller legge mer vekt på hensynet til en bærekraftig 
utvikling for samfunnet og fremtidige generasjoner.

Når det gjelder områder avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel og plankravet i 
bestemmelsens § 1.2, er dette vurdert til fordel for en bærekraftig utvikling for samfunnet og 
fremtidige generasjoner. En ser på det som fornuftig at avsatt område brukes i samsvar med 
dette. Rådmannen kan dermed ikke anbefale dispensasjon.
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Hensynet bak kravet om reguleringsplan for større tiltak er at en skal få en grundig og 
offentlig saksbehandling der en får en planmessig avklaring på eksisterende og ny 
bebyggelse. Plan- og bygningsloven § 1-1 fastslår at en skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser. Det skal legges vekt på en bærekraftig utvikling og 
legges vekt på langsiktige løsninger. 

Det bør legges vekt på at kommuneplanen er relativt ny og er vedtatt gjennom grundige og 
demokratiske prosesser. Med hensyn til fortetting og vern av jordbruksarealer, er det svært 
uheldig om en tillater omsøkte tiltak. Når et område først er avsatt som bebyggelse og 
anlegg i kommuneplanen, er det kommuneplanens intensjon at området utnyttes fornuftig.

Rådmannen vurderer eiendommen gnr. 98 bnr. 19, med en størrelse på ca. 2750m2 som 
velegnet for to bolighus. Det vises til størrelsen på eiendommen samt vedtaket fattet den 
14.11.01 av Formannskapet i sak FS-190/01. Det er henvist til vedtaket av Formannsskapet i 
tillatelse og dispensasjon for arealoverføring av ”vestre del” av nåværende gnr. 98 bnr. 19, til 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19.

Av vedtaket gjort i 2001, fremgår det at ”I Helleland er det så godt som ingen byggeklare 
tomter” samt at fradelingen av et område til boligområde, ”vil bidra til å styrke bosettingen i 
denne delen av kommunen”. Det må være kommuneplanens intensjon at det på 
eiendommen gnr. 98 bnr. 19 skulle være to bolighus. 

Adgangen til å gi dispensasjon er begrunnet i hensynet til fleksibilitet, siden visse 
bestemmelser kan være generelle og ikke passe for et konkret tilfelle. Det forelegger her 
argumenter med vekt som tilsier at en ikke anbefaler dispensasjon. Videre fremgår det av 
pbl. § 19-2 at Fylkesmannens uttale skal tillegges ”særlig vekt”.

Det er Rådmannens vurdering at en ikke bør anbefale dispensasjon i dette tilfellet. Dette 
begrunnes med hensynet til en grundig og offentlig behandling av spørsmålet om fremtidig 
bruk av området, samt hensynet til en bærekraftig utvikling med fornuftig bruk av områder 
avsatt til boligformål. Rådmannen anbefaler at det utarbeides reguleringsplan for området, 
som gir en planmessig avklaring på eksisterende og ny bebyggelse. En dispensasjon fra 
plankravet vil vesentlig tilsidesette de hensyn som ligger bak plankravet i kommuneplanens 
arealdel. 

Konklusjon:

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at en dispensasjon fra 
kravet om reguleringsplan, vil vanskeliggjøre en bruk av eiendommen i samsvar med 
kommuneplanens formål ”Fremtidig boligområde”. I tillegg er det lagt særlig vekt på at 
kommuneplanen er relativt ny. 

Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon fra 
kommuneplanen, jf. pbl. § 19-2. Søknaden fra Jan Erik Grude om dispensasjon for oppføring 
av garasje på eiendommen gnr. 98 bnr. 19 må ses i en større sammenheng og løses 
gjennom en utarbeidelse av reguleringsplan.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Jan Erik Grude om dispensasjon for 
oppføring av garasje på eiendommen gnr. 98 bnr. 19 og kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Formålet bak kommuneplanens krav om reguleringsplan for omsøkt tiltak blir ikke ”vesentlig 
tilsidesatt”, fordi…

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

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

257308
Søknad om tillatelse i ett trinn oppføring tilbygg, garasje gnr. 97 bnr. 19, 
Eptelandsveien 94

257313 Situasjonskart
257316 Tegning

259083
Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring av garasje med to etasjer og BRA 
92m2, gnr. 97 bnr. 19, Eptelandsveien 94

281231
Klage på avslag på dispensasjonssøknad om oppføring av garasje  gnr. 98 bnr. 19 -  
Eptelandsveien 94

281614 Oppføring av garasje gnr. 98 bnr. 19
295046 Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje gnr. 98 bnr. 19
295047 Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje gnr. 98 bnr. 19
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295222 Kommuneplanbestemmelsene.pdf
295223 Utsnitt - kommuneplanen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.11.2012 Jan Erik Grude
Søknad om tillatelse i ett trinn oppføring tilbygg, 
garasje gnr. 97 bnr. 19, Eptelandsveien 94

3 U 19.12.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende dispensasjonssøknad - gnr. 98 bnr. 
19 i Eigersund kommune

4 U 08.03.2013 Byggmester Grude
Foreløpig svar - dispensasjon - tilbygg garasje 
gnr. 97 bnr. 19 - Jan Erik Grude, Eptelandsveien 
94

2 U 28.04.2013 Jan Erik Grude
Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring av 
garasje med to etasjer og BRA 92m2, gnr. 97 
bnr. 19, Eptelandsveien 94

5 I 03.05.2013 Jan Erik Grude
Klage på avslag på dispensasjonssøknad om 
oppføring av garasje  gnr. 98 bnr. 19 -  
Eptelandsveien 94

7 I 03.05.2013 Jan Erik Grude Oppføring av garasje gnr. 98 bnr. 19
6 U 06.05.2013 Jan Erik Grude Vedrørende klagebehandling

9 I 07.08.2013 Jan Erik Grude
Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje 
gnr. 98 bnr. 19

10 I 07.08.2013 Jan Erik Grude
Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje 
gnr. 98 bnr. 19

11 U 08.08.2013 Jan Erik Grude Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje

Parter i saken:
            
SØK Byggmester Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
TIL Jan Erik Grude Eptelandsveien 94 4376 HELLELAND
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Jan Erik Grude

Eptelandsveien 94
4376 HELLELAND

Vår ref.: 12/32325 / 12/2367 / GBR-97/19, FA-L42 Dato: 29.04.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 20.11.2012

Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring av garasje med to etasjer og 
BRA 92m2, gnr. 97 bnr. 19, Eptelandsveien 94

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4. Søknaden gjelder 
dispensasjon for oppføring av garasje med to etasjer og med bruksareal 92m2. Det gis avslag på 
søknad om oppføring av garasje, da en oppføring av garasje vil vanskeliggjøre oppføring av 
bolighus på vestre del av tomten. Det er vektlagt at Fylkesmannen ikke anbefaler en tillatelse til 
oppføring av omsøkt garasje.
Naboene er varslet og det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist med formål 
Boligområde – fremtidig. 

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
185/13 Byggesakssjefen delegert 29.04.2013

Tiltakshaver Jan Erik Grude har i skriv til Eigersund kommune datert 20.11.12, anført 
følgende:
Det søkes om dispensasjon ifr. planbest. § 1.2.1 hvor det står en etasje samt BRA på 50m2 – det 
søkes om å få denne i 2 etasjer samt et bruksareal på 92m2. 

Det søkes om dispensasjon på grunn av utnyttelse av område som er ervervet, terrengtilpasning, 
behov for lager til utstyr samt vedlager. Dette er i utgangspunktet en frittliggende tomt hvor 
garasjen vil gli rett inn for å oppta terrengtilpassningen. 
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Uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland, i møte datert 18.04.13:
Tiltaket/dispensasjonssøknaden ble forelagt Fylkesmannen i møte den 18.04.13. Fylkesmannen 
kunne ikke anbefale dispensasjon og påpekte at det aktuelle området er i kommuneplanen vist 
med formål boligområde. Nåværende tomt egner seg for at det i fremtiden oppføres bolighus på 
tomtens vestre del, i samsvar med intensjonene bak kommuneplanen. En bygging av garasje vil 
vanskeliggjøre bygging av bolighus på eiendommen. Hensynene bak kravet om reguleringsplan 
for bygging av større garasje enn én etasje og 50 m2 bruksareal, vil dermed bli ”vesentlig 
tilsidesatt”.

Vurderinger:

Kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. – Plankrav
Tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m 
kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

Kommuneplanbestemmelsenes § 1.2.1 – Unntak fra plankravet, jf. pbl. § 11-10 nr. 1 og 11-
11 nr. 2 og 4:
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg som ikke er omfattet av reguleringsplan, kan det 
søkes om tillatelse til oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet inntil 
50m2 bya/bra og frittliggende garasjer inntil 50m2 bya/bra på bebygd eiendom tillatt uten 
reguleringsplan. Garasjen skal kun være i én etasje, ha maksimalt bruksareal 50m2 og 
mønehøyde maksimum 4 meter. 

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

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

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

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
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17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

2. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon.

3. Klager behandles av planteknisk utvalg.
4. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
5. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2. 

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-
004/12. 

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 28.01.1999, 
avslås søknaden med følgende begrunnelse:
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2 at vilkårene for å gi dispensasjon er strenge. 
Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli ”vesentlig tilsidesatt”. I tillegg må 
fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannens er negativ til søknaden er det 
funnet at hensynene bak bestemmelsen i § 1.2.1 blir ”vesentlig tilsidesatt, da bygging av en 
garasje med omsøkt plassering og med omsøkt etasjetall og størrelse vil vanskeliggjøre 
realisering av kommuneplanen. Det vises også til at en garasje på to etasjer og med bruksareal 
92, vil være 84 % større enn det som er tillatt etter kommuneplanen.

Det er funnet at fordelene ved dispensasjonen ikke er ”klart større” enn ulempene ved at en 
oppføring av garasje på tomtens vestre del vil vanskeliggjøre realiseringen av kommuneplanens 
arealdel. I samsvar med pbl. § 19-2 fjerde ledd legges det særlig vekt på at Fylkesmannen har 
uttalt seg negativt om saken. Byggesakssjefen er i tillegg negativ til 
tiltaket/dispensajsonssøknaden.

Søknaden må derfor avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-2 og 21-4 og 
kommuneplanens arealdel

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

Vedlagt følger ett sett av søknaden, godkjente tegninger og situasjonsplan sammen med 
godkjente søknader om ansvarsrett.
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
ikke § 20-2 tiltak pbl 
§ 20-1 
Garasjer/uthus

3349 1 3349 Jan Erik Grude

Arealgebyr for enkle 
tiltak

5 92 460 Jan Erik Grude

- 50 % ved avslag 
på søknad om tiltak

1904,50

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4669 1 4669 Jan Erik Grude

SUM 6.573,50

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Etter gebyrregulativets § 6 betales det 100 % av fullt gebyr ved avslag på søknad om 
dispensasjon. Etter § 6A ilegges et gebyr på 50 % av gebyret ved en eventuell tillatelse for 
søknad om tiltak.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Side 789 av 1043



________________________________________________________________ 

Fra:  ergrude@online.no 

Sendt: 03.05.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Avslag på dispensasjonssøknad om oppføring av garasje 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Saken gjelder referansenummer 12/32325 /12/2367 / GBR-98/19 FA-L42 
og ble levert 29.11.12

Har mottat avslag på søknad, men mener at søknad er behandlet på feil grunnlag.
Som grunn for avslag er det bekrevet at oppføring av garasje vil vanskeliggjøre framtidig oppføring av 
bolighus på venstre del av tomten.

Tomten som det refereres til ble slått sammen med nabotomten 98/19 og er tinglyst den 30.10.12.
Tidligere høsten 2012 var jeg på møte med byggesaksbehandler Tom Grøssfjell og diskuterte muligheter 
for oppføring av garasje, da dette var en egen tomt med gnr:98 bnr:39
Etter anbefaling av byggesaksbehandler, ble det straks iverksatt sammenslåing av tomtene,da han mente 
at dette ville forenkle søknadsprossesen og slik at dei fikk ett felles gnr/bnr nummer. 
Byggesaksbehandler opplyste også ved å slå sammen tomtene, mistet jeg muligheten til å framtidig 
oppføre bolighus på tomten. Dette var jeg inneforstått med. 
Derfor ble jeg veldig overrasket da jeg fikk avslag, og med den grunnen som er gitt.
Derfor mener jeg at begrunnelsen for avslag ikke er gyldig.

Håper på tilbakemelding i løpet av dagen, og det er bare å ringe på mob:99476087 ved spørsmål.

Mvh Byggmester Grude AS
v/Jan Erik Grude
mob:99476087
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SØKNAD OM OPPFØRING AV 
GARASJE PÅ GNR:98 BNR:19    

Jeg, Jan Erik Grude fikk i 2012 ervervet nabotomten som da hadde 
gnr:98 bnr:39. I kommuneplanen var denne tomten beregnet til framtidig 
boligbygging. Tidlig høsten 2012 vurderte jeg muligheten til å kunne 
oppføre en garasje på denne tomten, da jeg har behov for vedlager og 
plass til utstyr. Jeg diskuterte med naboene og dei var veldig positiv til 
dette, og såg den som en fordel at det ikke kom en enebolig til på 
området, da dette ville fortette området betraktelig. Jeg kontaktet da 
kommunen får å høre hva muligheter jeg hadde.
 Jeg avtalte ett møte med byggesaksbehandler Tom Grøssfjell og ble 
godt mottat.Forslaget til han var at jeg burde slå sammen tomten med 
hovedtomten, og at dette ville forenkle søknadsprossesen, mente han. Jeg 
iverksatte dette straks, og den 30.11.12 var dette tinglyst og begge 
tomtene fikk ett felles gnr:98 bnr:19. Jeg leverte da søknad om oppføring 
av garasje den 29.11.12. 
Jeg søkte om dispensajon fra planbest. 1.2.1 . Dette fordi jeg mener ved å 
oppføre garasje i 2.etasjer vil denne tilpasses terrenget, da tomten er 
veldig skrålendt, samtidig vil garasjen passe til dagen enebolig når det 
gjelder estestiske forhold,jamfør plan og bygningsloven paragraf 29-1, 
29-2. Jeg mener også at en garasje som er tilpasset dagens bolighus er 
bedre enn en enebolig som ville blitt mye større og ruvende i området. 
Jeg mener også at det bør legges vekt på hensyn til naboene som ønsker 
en løsning med garasje og ikke ett framtidig bolighus,som tomten 
opprinnelig var beregnet for.

Håper på positivt svar.

Hilsen 
Jan Erik Grude
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________________________________________________________________ 

Fra:  ergrude@online.no 

Sendt: 07.08.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Re: Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje 
________________________________________________________________ 

 Hei!
Har også prøvd å ringe deg, men kom ikke gjennom.

Som det viser på situasjonplan på gnr:98 og bnr:19 er den en vinkel på eneboligen. Taket henger 
sammen med huset, men det er laget en svalgang mellom enebolig og garasje. Denne svalgangen er 
1,8m brei. Så kommer garasjedel som er 5,7x5,6m (32m2). Så kommer det ett isolert teknisk rom på  
2,3x5,6m(13m2). Det er ikke loft på garasjen.

Håper dette ga svar på det du lurte på, hvis ikke er det bare å ringe til meg.

Mvh 
Jan Erik Grude 
mob:99476087

From: Asbjørn Herredsvela <mailto:asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no>
Sent: Wednesday, August 07, 2013 4:32 PM
To: ergrude@online.no <mailto:ergrude@online.no>
Subject: Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje

Hei,

Holder på å skrive et saksfremlegg til PTU-møte den 27.08.13, med skrivefrist tirsdag 13.08.13. 

En ser relevante fordeler for at det gis dispensasjon, og spørsmålet kan forstås som om en skal 
godkjenne garasje nr. 2 på eiendommen. Rådmannen kommer likevel til å innstille negativt i samsvar med 
kommuneplanen og Fylkesmannen uttale.

Spørsmålet er om hvor stor garasje du har fra før? Er det en dobbel garasje?

En kan ikke finne eiendomsmappen til gnr. 98 bnr. 19. Den kjappeste måten å finne ut dette spørsmålet 
på, er om du har et svar på dette. Da kunne saken blitt forelagt til møtet i slutten av måneden.
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Har prøvd å ringe nylig.

Med vennlig hilsen,

Asbjørn Herredsvela

Byggesak - Eigersund kommune
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________________________________________________________________ 

Fra:  ergrude@online.no 

Sendt: 07.08.2013 
Til:  Asbjørn Herredsvela 
Kopi: 
Emne: Re: Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje 
________________________________________________________________ 

 Hei igjen.

Sitter og leser i kommuneplanen, og den sier at det kan søkes om tillatelse til oppføring av frittliggende 
garasje på bebygd eiendom tillatt uten reguleringsplan.( $ 1.2.1)
Det nevnes ikke noe i planen at det skal ha hensyn til eventuelle nåverende garasjer som inngår i dagens 
bebyggelse, så fremt disse ikke er frittliggende. 

Dagens garasje er en del av eneboligen, og ikke frittliggende.

Jeg tolker dermed kommuneplanen slik at det ikke er relevant for saken hvor stor dagens garasje er , så 
lenge denne er en del av eneboligen.
Hvis dette skulle være en forutsetning for slike saker, burde dette vært nevnt i kommuneplanen.

Håper på tilbakemelding 

Mvh
Jan Erik Grude

From: Asbjørn Herredsvela <mailto:asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no>
Sent: Wednesday, August 07, 2013 4:32 PM
To: ergrude@online.no <mailto:ergrude@online.no>
Subject: Vedrørende søknad om dispensasjon - garasje

Hei,

Holder på å skrive et saksfremlegg til PTU-møte den 27.08.13, med skrivefrist tirsdag 13.08.13. 

En ser relevante fordeler for at det gis dispensasjon, og spørsmålet kan forstås som om en skal 
godkjenne garasje nr. 2 på eiendommen. Rådmannen kommer likevel til å innstille negativt i samsvar med 
kommuneplanen og Fylkesmannen uttale.

Spørsmålet er om hvor stor garasje du har fra før? Er det en dobbel garasje?
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En kan ikke finne eiendomsmappen til gnr. 98 bnr. 19. Den kjappeste måten å finne ut dette spørsmålet 
på, er om du har et svar på dette. Da kunne saken blitt forelagt til møtet i slutten av måneden.

Har prøvd å ringe nylig.

Med vennlig hilsen,

Asbjørn Herredsvela

Byggesak - Eigersund kommune
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-60/630, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
13/785
Journalpostløpenr.:
13/21440

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
181/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Søknad om redusert gebyr - Arealoverføring gnr. 60 bnr. 
630 - Fv44 Hellvik
  

Sammendrag:
Seksjon byggesak ga den 29.04.13 tillatelse og dispensasjon for arealoverføring på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 630. Et areal på ca. 130m2 ble overført fra eiendommen gnr. 60 
bnr. 41 og ca. 140m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 112, til Rogaland fylkeskommune ved 
Statens vegvesen eiendom gnr. 60 bnr. 630.

Tiltaket forutsatte at det ble gitt dispensasjon fra formål næringsvirksomhet og LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel, forbudet mot deling i 100-metersbeltet etter plan- og 
bygningsloven § 1-8 samt plankravsbestemmelsen i kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. 
Søknaden ble forstått som en søknad om dispensasjon, selv om det konkret ikke var søkt om 
dette.

Det ble i alt ilagt gebyr på kr. 61.580 i samsvar med gebyrregulativet.

Statens vegvesen har den 16.05.13 søkt om redusert behandlingsgebyr, da de mener at ilagt 
gebyr er åpenbart urimelig etter selvkostprinsippet og er åpenbart urimelig ettersom arealet 
er brukt som veg siden 1984.

§ 7 i forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, åpner for at Planteknisk utvalg kan 
fastsette passende gebyr i tilfeller hvor gebyret anses å bli ”åpenbart urimelig”.

Saksgang:
Søknaden behandles av Planteknisk utvalg. Det er klagerett på vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580, er 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeids seksjon byggesak har hatt i denne saken.

Det ilegges et gebyr på kr. 40.200,-.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gebyr i saken ble ilagt etter gebyrregulativet som gjaldt før det nye kom i juni 2013. Søknad 
om redusert gebyr må vurderes etter tidligere gebyrregulativ. Det bør likevel ses hen til det 
nye gebyrregulativet vedtatt i juni 2013, som har reduserte satser for denne typene saker. 
Dette gir uttrykk for hvilke faktiske kostnader ulike typer tiltak og dispensasjoner påfører 
kommunen.

Statens vegvesen har i skriv datert 16.05.13 søkt om redusert gebyr med følgende 
begrunnelse:

Statens vegvesen anmoder dere om å redusere gebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn
må være åpenbart for stort:
- Ut fra prinsippet om selvkost.
- Sett i forhold til denne konkrete saken.

Det spesielle i denne saken er at de aktuelle arealene/grensene som skal oppmåles ble 
etablert allerede i 1984 (arealet har altså vært vegareal siden den gang).

Det kan derfor spørres om hvor omfattende arbeid som bør gjøres i en slik sak (som egentlig
bare fastslår det som allerede er en realitet).

I tillegg kan det spørres om hvor omfattende arbeidet faktisk har vært.

Etter vårt syn er det åpenbart at størrelsen på saksbehandlingsgebyret ikke på noen måte 
står i forhold til det arbeidet som har vært nødvendig. Heller ikke i forhold til størrelsen på det
aktuelle arealet er det rett proporsjon.

Vi mener derfor at bruk av gebyrregulativet slik det er gjort i denne saken slår
uforholdsmessig skjevt ut. Vi ber Eigersund kommune om å foreta en vesentlig reduksjon av
størrelsen på saksbehandlingsgebyret, for eksempel ved å legge selvkost til grunn ved å ta
utgangspunkt i medgått tid.

Saksbehandlers vurderinger:

Statens vegvesen har sektoransvar for veg og vegtrafikk i Norge. Vegvesenet tilbyr tjenester 
som hele befolkningen er avhengige av og tar samfunnsansvar. Selve tiltaket var så spesielt 
at det utløste flere dispensasjoner. Men selve tillatelsen/dispensasjonen gir ingen økonomisk 
vinning for vegvesenet. Søknaden gjaldt formalisering av etablert forhold hvor arealet i følge 
vegvesenet var benyttet som veggrunn siden 1984.    
I nytt gebyrregulativ vedtatt av PTU 28.05.13 reduseres gebyret med 50 % når tiltaket 
forutsetter dispensasjon fra både 100-metersbeltet og formål i plan.
Dette er etter byggesakssjefens vurdering momenter som taler for at man kan se på gebyret 
på nytt. 

Deling/arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd 
bokstav m. Omsøkt areal ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er vist med 
formål Bebyggelse og anlegg – industriområde, LNF-område. I tillegg ligger området ved 
vegen nærmere sjøen enn 100 meter, jf. pbl. § 1-8. Etter kommuneplanbestemmelsene § 1.2 
er arealoverføring også et tiltak som forutsetter at det gis dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan før tiltaket kan utføres.
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Det ble ilagt to gebyrer for hver av arealoverføringene på kr. 3.335, samlet kr. 6.670. Det ble i 
tillegg ilagt gebyr for på kr. 16.747 x 3 for henholdsvis dispensasjon fra industriformål i plan, 
LNF-formål i plan og deling i 100-metersbeltet til sjø, samlet kr. 50.241. Det ble også ilagt 
gebyr for dispensasjon fra kravet om reguleringsplan på kr. 4.669. 

I alt ble det ilagt gebyr på kr. 61.580. 

Det fremgår av kommunens gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret og kommunens 
praksis, at det skal ilegges gebyr for hver dispensasjon. Det er så opp til Planteknisk utvalg å 
vurdere om ilagt gebyr er åpenbart urimelig og dermed kan reduseres, se gebyrregulativets 
§§ 8 og 9.

Statens vegvesen anfører at gebyret åpenbart er urimelig ettersom det aktuelle området har 
vært vegareal siden 1984. Det kan fremstå som åpenbart urimelig, da spørsmålet om 
dispensasjon for arealoverføring var forholdsvis kurant. Det vises til at saken har vært
behandlet administrativt og ikke behandlet mer omstendelig i saksfremlegg til Planteknisk 
utvalg.

Ifølge det tidligere gebyrregulativet for Eigersund kommune, er timesatsen for saker som 
behandles etter medgått tid kr. 675,-. Ilagt gebyr på kr. 61.580 tilsvarer arbeid i overkant av 
92 timer for 1 saksbehandler. Søknaden har vært lest og drøftet med byggesakssjefen. 
Saken har også vært forelagt Fylkesmannen i Rogaland i møte. 

Alle gebyrene som ikke er fastsatt etter medgått tid, er gebyrer basert på gjennomsnittlig 
ressursbruk. Det vil si at alle tilsvarende søknader gis samme gebyr, selv om noen saker 
medfører mer eller mindre tidsbruk enn andre. Dersom alle saker som etter en nøyaktig 
timeregistrering hadde lavere tidsbruk enn gjennomsnittet for denne type saker skulle betale 
under fastsatt gebyr, mens alle saker som førte til mer tidsbruk enn gjennomsnittet skulle 
betale det fastsatte gebyret, ville man måtte heve standardgebyrene for å få dekket 
seksjonens kostnader.

Etter det nye gebyrregulativet som tok til å gjelde i juni 2013, fremgår det av kapittel 3.7 at 
det for tilfeller hvor det tiltaket forutsetter dispensasjon fra byggeforbudet i pbl. § 1-8 og 
formål i plan, skal ilegges 50% av hvert gebyr. I lagt gebyr for industriformål og LNF-formål i 
plan samt forbudet i pbl. § 1-8, skulle da være kr. 8.400 x 3, samlet kr. 25.200 Det tilkommer 
også gebyr på kr. 4000 per delingstillatelse, samlet kr.8.000,- og dispensasjon fra plankravet 
på kr. 7.000. Etter det nye gebyrregulativet som er basert på selvkostprinsippet, ville korrekt 
gebyr vært på kr. 40.200,-. Med en timesats på kr. 900,- tilsvarer dette arbeid for 1 
saksbehandler i underkant av 45 timer. 

Ettersom det nye gebyrregulativet skal være en riktigere måte å ilegge gebyr basert på 
selvkost, bør en ta med dette i vurdering også etter det eldre regulativet. Spørsmålet er om 
ilagt gebyr er ”åpenbart urimelig” ut fra det arbeid kommunen påføres eller er ”åpenbart 
urimelig” av andre grunner”.

Ordvalget ”åpenbart urimelig” tilsier at det bare er adgang til å sette ned gebyret der forholdet 
mellom ilagt gebyr og utført arbeid for seksjon byggesak er markant. Det er følgelig tillatt 
med både en viss urimelighet og en stor grad av urimelighet.

Fastsatte gebyrer er basert på selvkost, det vil si at det arbeid kommunen påføres ved 
behandling av saker skal dekkes gjennom gebyrer. Til selvkost går lønns- og driftsutgifter til 
behandling av enkle søknader, dispensasjoner, klagesaker og tilsyn. Enkelte saker 
behandles grundigere av Planteknisk utvalg. Det tilkommer også utgifter ved registrering i 
eiendomsregister og kartløsning, kurs og behandling av økonomiske sider ved driften.
Selvkost baseres på en 5-årsperiode.
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Det må ved behandling av søknad om redusert gebyr ses hen til prinsippet om 
likebehandling, basert på tidligere praksis i denne typen saker gjort av Planteknisk utvalg.

En anser at et gebyr på kr. 40.200,- i samsvar med det nye gebyrregulativet, medfører at 
gebyret ikke er ”åpenbart urimelig”. 

Konklusjon:

Grunnet gebyret som er ilagt og det arbeid seksjonen er påført, anbefaler Rådmannen i 
samsvar med nytt gebyrregulativ at ilagt gebyr settes ned fra kr. 61.580,-  til kr. 40.200,-.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Redusert gebyr vil medføre reduserte inntekter for seksjon byggesak. Dette forholdet er ikke 
vektlagt i saksforelegget.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert behandlingsgebyr fra Statens 
vegvesen, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr på kr. 61.580,-, ikke er 
åpenbart urimelig i forhold til det arbeid seksjon byggesak har hatt i denne saken eller er 
åpenbart urimelig av andre grunner. Ilagt gebyr opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune § 7.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277572 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik
277576 Situasjonskart
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277574 Kopi av kjøpekontrakt
278007 Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

283300
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr i sak om tillatelse og dispensasjon 
for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

295230 Utdrag kommuneplanen.pdf
295228 Kommuneplanbestemmelsene.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 08.04.2013 Statens vegvesen
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr. 
630 - FV44 Hellvik

2 U 28.04.2013 Statens vegvesen
Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 
60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

3 I 16.05.2013 Statens vegvesen
Fv44 Hellvik - anmodning om reduksjon av gebyr 
i sak om tillatelse og dispensasjon for 
arealoverføring gnr. 60 bnr. 630

Parter i saken:
            

Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Statens vegvesen

Region vest Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Vår ref.: 13/11003 / 13/785 / GBR-60/630, FA-L33 Dato: 29.04.2013

Saksbehandler: Asbjørn Herredsvela Direkte telefon: 51 46 83 26 /   

E-post: asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 08.04.2013

Tillatelse og dispensasjon for arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 Hellvik

Saken gjelder:
Det er søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4. Søknaden gjelder 
arealoverføring på ca. 270m2. Ca. 130m2 søkes overført fra eiendommen gnr. 60 bnr. 41 og ca. 
140m2 fra eiendommen gnr. 60 bnr. 112, til Rogaland fylkeskommune ved Statens vegvesen gnr. 
60 bnr. 630.   

Tiltaket forutsetter dispensasjon fra næringsvirksomhetsformål og LNF-formål i plan, forbudet mot 
tiltak i 100-metersbeltet etter plan- og bygningsloven § 1-8 samt plankravbestemmelsen i 
kommuneplanbestemmelsenes § 1.2. Det er ikke søkt konkret om dispensasjon, men søknaden 
forstås som en søknad om dispensasjon.

Naboene er ikke varslet og det anses heller ikke nødvendig da naboene i liten grad blir berørt av 
tiltaket ettersom areal ble ervervet allerede i 1984.

Gjeldende plangrunnlag:
Det aktuelle området er ikke regulert ved reguleringsplan. For området gjelder kommuneplanens 
arealdel, vedtatt av kommunestyret 06.06.11. Omsøkt areal er i planen vist med formål 
Bebyggelse og anlegg – næringsvirksomhet og LNF-område.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak BMD
Saksnummer Vedtaksdato
181/13 Byggesakssjefen delegert 29.04.2013

Vurderinger:
Omsøkt tiltak er plassert i LNF-område i 100-metersbeltet langs sjø samt i område med formål 
næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel. Tiltaket forutsetter også dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1-2. Vilkårene for dispensasjon fremgår av plan- og 
bygningsloven §§ 19-1 og 19-2:
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§ 19-1 – Søknad om dispensasjon:
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som 
nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes 
samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører 
naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal 
få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

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

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

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

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

17.01.12 PTU-004/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg videredelegerer følgende myndighet knyttet til dispensasjonssaker i henhold til 
plan- og bygningsloven til rådmannen:

1. Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak i dispensasjonssaker i henhold til plan- og 
bygningsloven hvor administrasjonen mener det er grunnlag for å gi dispensasjon.

1. I saker der vedtatt plandato er nyere enn 5 år kan rådmannen avslå søknader om 
dispensasjon.

2. Klager behandles av planteknisk utvalg.
3. Dispensasjonssaker av prinsipiell betydning legges frem for politisk behandling.
4. Delegeringen gjelder inneværende periode til 31.12.15.

Rådmannen kan videredelegere gitt myndighet i pkt. 1 og pkt. 2.

Vedtaket er truffet i henhold til delegasjonsvedtak 17.01.12 gjort av Planteknisk utvalg i sak PTU-
004/12.

Det er fattet følgende vedtak om dispensasjon for arealoverføring fra eiendommene gnr. 60 
bnr. 41 og gnr. 60 bnr. 112 til eiendommen gnr. 60 bnr. 630:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og med henvisning til Planteknisk utvalgs vedtak 
den 17.01.12 PTU 004/12 dispenseres det fra LNF-formål og formål næringsvirksomhet i 
kommuneplanens arealdel. Det dispenseres også fra forbudet mot deling i 100-metersbeltet samt 
plankravet etter kommuneplanbestemmelsenes § 1.2, slik at tiltaket kan utføres som omsøkt. 

Etter en konkret vurdering og med henvisning til at Fylkesmannen ikke har spesielle merknader 
er det funnet at hensynet bak formålet LNF-område og næringsvirksomhet ikke blir ”vesentlig 
tilsidesatt”, da delingen kun gjelder et mindre område. Hensynet bak forbudet i 100-metersbeltet 
og plankravet blir ikke ”vesentlig tilsidesatt”, da Fylkesmannen ikke har innsigelser og det gjelder 
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Fordelene med dispensasjonen synes ”klart større” enn ulempene ved at en muliggjør en 
hensiktsmessig utnyttelse av eiendom til veiformål. Det vektlegges også at arealet allerede er 
ervervet i 1984. Det legges særlig vekt på at delingen er av stor betydning for infrastrukturen.. 
Fylkesmannen har videre ingen spesielle merknader til tiltaket, hvilket også peker i retning av å gi 
dispensasjon. Byggesakssjefen er i tillegg positiv til dispensasjonssøknaden. 

Ut i fra dette kan søknad om dispensasjon godkjennes, slik at tiltaket kan utføres som omsøkt.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Det må utføres nødvendig kontroll slik at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i 

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

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

I medhold av delegert fullmakt, jamfør plan- og utredningssjefens vedtak av 
28.01.1999, godkjennes søknaden om arealoverføring fra eiendommene gnr. 60 bnr. 41 
og gnr. 60 bnr. 112 til eiendommen gnr. 60 bnr. 630 på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart.
3. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.

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

Oppmålingssjefen vil foreta den videre forføyning i saken. De vil bli kontaktet når 
kartforretning skal avholdes/målebrev utarbeides. 

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

Vedlagt følger godkjente situasjonsplan.
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Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
pbl § 20-1 m) 
Deling av eiendom 
(pr. tillatelse)

3335 2 6670

Dispensasjon pbl § 
1-8 og formål i 
vedtatt plan

16747 3 50241

Dispensasjon andre 
forhold i 
planbestemmelser

4669 1 4669

SUM 61.580,-

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. 

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER
Johnny Monsen Oppmålingssjef
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER
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Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Lagårdsveien 80 Statens vegvesen

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 4010 STAVANGER Regnskap

Askedalen 4 Båtsfjordveien 18

6863 Leikanger Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52

Eigersund kommune
Postboks 580
4379 EGERSUND
Att: Asbjørn Herredsvela

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region vest Leif Lauvås  - 51911470 2013/037572-003 13/11003 16.05.2013

Fv44 Hellvik - Anmodning om reduksjon av gebyr i sak om tillatelse og 

dispensasjon for arealoverføring gnr. 60, bnr. 630 i Eigersund kommune

Vi viser til telefonsamtale om saken i dag og til deres brev datert 29. april 2013 (deres 
referanse: 13/11003 / 13/785 / GBR-60/630, FA-L33) hvor det framgår at behandlingsgebyret 
er satt til kroner 61 580,-.

Hva som er grunnlaget for behandlingsgebyret framgår av oversikten på side 4 i deres brev.

Statens vegvesen anmoder dere om å redusere gebyret vesentlig da størrelsen etter vårt syn 
må være åpenbart for stort:

- Ut fra prinsippet om selvkost.
- Sett i forhold til denne konkrete saken.

Det spesielle i denne saken er at de aktuelle arealene/grensene som skal oppmåles ble etablert 
allerede i 1984 (arealet har altså vært vegareal siden den gang). 

Det kan derfor spørres om hvor omfattende arbeid som bør gjøres i en slik sak (som egentlig 
bare fastslår det som allerede er en realitet). 

I tillegg kan det spørres om hvor omfattende arbeidet faktisk har vært. 

Etter vårt syn er det åpenbart at størrelsen på saksbehandlingsgebyret ikke på noen måte står i 
forhold til det arbeidet som har vært nødvendig. Heller ikke i forhold til størrelsen på det 
aktuelle arealet er det rett proporsjon.

Vi mener derfor at bruk av gebyrregulativet slik det er gjort i denne saken slår 
uforholdsmessig skjevt u. Vi ber Eigersund kommune om å foreta en vesentlig reduksjon av 
størrelsen på saksbehandlingsgebyret, for eksempel ved å legge selvkost til grunn ved å ta 
utgangspunkt i medgått tid.
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Dersom det er spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Eiendomsseksjonen
Med hilsen

Leif Lauvås
seksjonsleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-13/1415, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
07/3550
Journalpostløpenr.:
13/20494

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
182/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3. Pålegg. Tvangsmulkt.
  

Sammendrag:
Det ble i perioden fra oktober 2010 til og med februar 2011 krevd inn tvangsmulkter på til 
sammen kr. 45.300,- i form av dagmulkter for bruk av 2 boenheter i Mortens gate 3. Det er 
nå avdekket at det fra august 2011 igjen har vært i bruk 2 boenheter i bygningen. Eieren 
opplyser at hun ikke har kjennskap til noe fremleie. Det er sendt ut forhåndsvarsel om pålegg 
om at den ulovlige bruken av boenhet nr 2 i bygningen  opphører og forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt i form av dagmulkter på kr 300,- per dag inntil pålegget er etterkommet.

Det anbefales at Planteknisk utvalg vedtar pålegget og tvangsmulkten som er forhånds-
varslet.

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

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å pålegge hjemmelshaver av 
bnr. 13, gnr. 1415, Mortens gate 3, å avslutte den ulovlige bruken av boenhet nr 2 på denne 
eiendommen innen 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger. 
Planteknisk utvalg vedtar i samsvar med gitt forhåndsvarsel å ilegge tvangsmulkt til 
hjemmelshaver av gnr. 13, bnr. 1415 fra 1 måned etter at endelig vedtak i saken foreligger 
dersom pålegget ikke er gjennomført på dette tidspunkt. Tvangsmulkten blir dagmulkter på 
kr. 300,- per kalenderdag. Tvangsmulkten løper til vedtaket er etterkommet.   

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom. Jf. plan- og bygningsloven § 
32-6.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-1, 32-3, 32-5 og 32-6.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget sak 017/10 den 15.02.10:
Miljøutvalget pålegger eier av gnr. 13, bnr. 1415, Mortens gate 3, å stanse bruken av denne
bygningen til 2 boenheter, ettersom bygningen kun er godkjent for 1 boenhet. Ulovlig bruk 
skal opphøre straks og seinest 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse.
Det forhåndsvarsles samtidig at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge tvangsmulkt dersom
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pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være dagmulkter for alle
kalenderdager og kr 300,- per dag inntil forholdet er rettet opp.
Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plbl. Kap. XIX Ulovlig byggearbeid m.v., jf. forvaltnings-
lovens kap. Kap. V.
Eier gis anledning til å uttale seg til et evt. enkeltvedtak om bruk av tvangsmulkt innen 3 uker
etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse.

Vedtaket var enstemmig.

Miljøutvalget sak 112/10 den 14.09.10:
Det vises til pålegg i Miljøutvalget 15.02.10, sak 017/10, om å stanse den ulovlige 
bruken av gnr. 13, bnr. 1415, Mortensgate 3, med tilhørende forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt. Pålegget er ikke etterkommet innen den fastsatte fristen. 
Eier av Mortens gate 3 ilegges en tvangsmulkt i form av dagbøter med virkning fra 
01.10.10, inntil den ulovlige bruken av bygningen med to bruksenheter opphører. 
Tvangsmulkten vil være i form av dagbøter for alle kalenderdager på kr 300,- per dag, 
inntil pålegget er etterkommet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 32-5.

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottakelsen av dette 
vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd.

Vedtaket var enstemmig.

Planteknisk utvalg sak 004/11 den 01.11.11:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Egersund Bygg og Tomteutvikling AS 
på vegne av hjemmelshaver i Mortens gate 3, i forhold til avslaget på søknad om 
etablering av garasjeplass for 2 personbiler i underetasjen, samt byggingen av en
mur i forbindelse med innkjøringen til garasjen. Etter en samlet vurdering har 
planteknisk utvalg kommet til at det kan gis tillatelse til det omsøkte tiltaket selv om 
deler av konstruksjonen skulle komme på offentlig grunn. 
Klagen tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak i sak BMD 307/11, 05.08.11 oppheves. Byggesakssjefen 
pålegges å utarbeide nytt vedtak der det gis tillatelse til tiltaket på de nødvendige 
betingelser.

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

Vedtaket var enstemmig.

Planteknisk utvalg sak 059/12 den 17.04.12:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Frode Nærland og merknadene til 
klagen fra Egersund Bygg og Tomteutvikling, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet. Klager gis ikke medhold. Vedtaket i delegert sak BMD 
493/11 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Vedtaket var enstemmig.
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Andre opplysninger / fakta i saken:

Byggesakssjefen ga i delegert vedtak i sak BMD 493/11 den 22.11.11 tillatelse til etablering 
av garasje i underetasjen. Dette vedtaket ble påklaget av en nabo.

Fylkesmannen i Rogaland vedtok 18.02.13 ikke å ta klagen til følge. Byggesakssjefens 
vedtak av den 22.11.11 ble stedfestet.

Den 09.05.11 sendte Eva Opdal en erklæring til kommunen om at det fra 01.03.11 var kun 
en beboer i Mortensgate 3. Dermed ble innkrevingen av dagmulkter stanset. Det ble betalt til 
sammen kr. 45.300,- i dagmulkter for 151 dager.

Den 19.03.13 skrev byggesakssjefen til Eva Opdal med spørsmål om hvor mange boenheter 
som nå er i bruk i Mortensgate 3. I forbindelse med søknad om tillatelse til andre tiltak på 
denne eiendommen, foretok saksbehandler en besiktigelse i området. Det ble da gjort 
observasjoner som tydet på at bygningen igjen var tatt i bruk med mer enn 1 boenhet.
Fristen for å svare ble satt til den 10.04.13.

Den 12.05.13, etter at det var purret på svar, mottok byggesakssjefen en e-post fra Jan 
Straume som bistår Eva Opdal i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. I denne e-
posten skriver Straume at han har fått fatt i leieavtale for hele huset. Kopi av leieavtalen ble 
oversendt fra Straume. Leiavtalen ble inngått i august 2011. Punkt 12 i leieavtalen gjelder 
framleie. Her fremkommer det at det ikke er adgang til framleie uten samtykke fra utleieren.
Husleien er kr. 13.000,- per måned.

Den 14.05.13 sendte byggesakssjefen brev til Eva Opdal. Brevet inneholdt forhåndsvarsel 
om pålegg om at bruken av to boenheter i Mortens gate 3 måtte opphøre seinest den 
15.06.13 og inntil en eventuell tillatelse til bruksendring er gitt og det er gitt midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest for 2 boenheter.

I det samme brevet ble det forhåndsvarslet at bygningsmyndigheten vurderte å ilegge 
tvangsmulkt dersom pålegget ikke var etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten ville 
være dagmulkter for alle kalenderdager, og kr. 300,- per dag inntil forholdet var rettet opp. 
Eva Opdal fikk frist til den 07.06.13 med å komme med merknader til forhåndsvarselet.

Den 25.05.13 skrev Jan Straume e-post til byggesakssjefen. I denne fremkommer det at når 
det gjelder ulovlig utleie / framleie, så er dette ukjent for huseier og det vil bli sjekke opp i 
løpet av neste uke. Etter det har ikke byggesakssjefen mottatt noe informasjon fra huseier 
eller hennes representant.

Ifølge folkeregisteret bor det en familie med 2 voksne og 1 barn, samt ytterligere 2 voksne i 
Mortensgate 3. Dette har vært situasjonen siden august 2011. 

Saksbehandlers vurderinger:
På tross av at man fra seksjon byggesak i mars 2013 gjorde Eva Opdal oppmerksom på at 
det trolig var 2 boenheter som er i bruk i bygningen, ser det ikke ut for at Opdal har gjort noe 
for å avslutte den ulovlige bruken av en boenhet nr. 2 i Mortensgate 3.

Det anbefales at Planteknisk utvalg gir pålegg til hjemmelshaver på gnr. 13, bnr. 1415, om at 
bruken av 2 boenheter i Mortens gate 3 må opphøre seinest innen 1 måned etter at endelig 
vedtak i saken foreligger. Det anbefales videre at Planteknisk utvalg vedtar å ilegge 
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tvangsmulkt på kr. 300,- per kalenderdag fra 1 måned etter at endelig vedtak i saken 
foreligger til pålegget er etterkommet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Eventuell tvangsmulkt vil tilfalle Eigersund kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg ber hjemmelshaver av gnr. 13 bnr. 1415, Mortens gate 3, snarest om å 
avvikle den ulovlige bruken av boenhet nr 2 i bygningen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 32-1, 32-3, 32-5 og 32-6.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

274070
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Antall boenheter i 
bruk.

282666 Boenhet - Mortens gate 3

282669
Gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Bruk av bygningen til 2 boenheter. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

285190 Vedr. gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 05.11.2007
Rogaland 
Fylkeskommune

Ber om uttalelse vedrørende innredning av to 
boenheter - Bevaringsområde 1

2 I 05.12.2007 Espeland Forskaling AS
Søknad om ansvarsrett - riving av gammel pipe 
og oppføring av ny, gnr. 13 bnr. 1415
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3 I 14.12.2007
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - innredning av to boenheter gnr. 13 
bnr. 1415 - spesialområde bevaring

4 U 08.05.2009 Bygg og gulvsliping AS
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

5 I 14.08.2009 Bygg og Gulvsliping as
Trekker søknad om ombygging av underetasjen 
til garasjeanlegg

6 I 06.10.2009
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Mortensgate 3 13 bnr. 1415

7 X 07.10.2009 Status - Mortensgate 3

8 U 07.12.2009 Bygg og gulvsliping AS
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

9 U 18.12.2009 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3. Forhåndsvarsel om vedtak.

14 U 05.02.2010

Rogaland 
fylkeskommune; 
Knut Jan Kluge; 
Eva Sissel Opdal; 
Bygg og gulvsliping AS

Varsel/informasjon om befaring

15 U 19.02.2010 Eva Sissel Opdal
Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortens gate 3. Pålegg.

17 U 01.10.2010 Eva Sissel Opdal
Oversendelse av Miljøutvalgets vedtak - Ulovlig 
bruk av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415, 
Mortensgate 3

18 I 13.12.2010 Andora AS
Vedr. ulovlig bruk av 2 boenheter, Mortensgate 3 
gnr. 13 bnr. 1415

19 X 14.12.2010 Vedr. telefonisk kontakt

20 I 15.12.2010 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3

21 I 20.12.2010 Jan Straume
Vedr. endring til 2 boenheter etter brann gnr. 13 
bnr. 1415, Mortensgate 3

22 U 22.12.2010 Jan Straume
Svar vedr. endring til 2 boenheter etter brann gnr. 
13 bnr. 1415, Mortensgate 3

23 U 04.02.2011 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Dagbøter.

24 X 04.04.2011
Jarle Valle; 
Merethe M.L. Larsen; 
Tom Grøsfjell

Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 1415 - tvangsmult

25 U 06.05.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Vedr. Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 1415

28 I 10.05.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Erklæring utflytting Mortensgate 3 gnr. 13 bnr. 
1415

29 X 16.05.2011 Tore L. Oliversen
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Stans i dagbøter.

33 N 08.06.2011 Magne Eikanger
Oversendelse av e-post fra Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS gnr. 13 bnr. 1415 -  
Mortensgaten 3

30 I 09.06.2011 Eva Sissel Opdal
Vedr. søknad om nedbetalingsplan av dagbøter 
fra Mortensgate 3

31 I 21.06.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av nye tegninger samt justert 
følgeskriv gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

32 I 21.06.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av tegninger gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3

35 U 05.08.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Søknad om tillatelse til 
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opparbeidelse av uteområde og garasje.

36 I 02.09.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Klage på vedtak gnr. 13 bnr. 1415

38 U 24.10.2011

Rogaland 
fylkeskommune; 
Knut Jan Kluge; 
Eva Sissel Opdal; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS; 
Bygg og gulvsliping AS

Varsel/informasjon om befaring

39 U 11.11.2011
Eva Sissel Opdal; 
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Oversendelse av politisk vedtak - Innredning av 
to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3 -
Klagebehandling

40 U 22.11.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Etablering av garasje og opparbeidelse av 
utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Tillatelse til tiltak.

41 I 01.12.2011 Frode Nærland
Erklæring om klage - etablering av garasje og 
opparbeidelse av utvendige arealer, gnr. 13 bnr. 
1415 - Mortensgate 3

42 U 16.12.2011
Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Mottatt klage på vedtak.

43 I 28.12.2011
Bygg og Tomteutvikling 
AS

Vedr. klage gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

45 U 30.04.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Innredning av to 
boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

46 I 22.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage etter plan- og bygningsloven - innredning 
av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3

47 I 28.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage gnr. 13 bnr. 1415

48 I 18.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 
3

49 U 19.03.2013 Eva Sissel Opdal
Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 -
Mortensgate 3. Antall boenheter i bruk.

50 U 22.03.2013 Plussbo AS
Referat forhåndskonferanse - Innredning av to 
boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

51 I 12.05.2013 Jan Straume Boenhet - Mortens gate 3

52 U 14.05.2013 Eva Sissel Opdal
Gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Bruk av 
bygningen til 2 boenheter. Forhåndsvarsel om 
pålegg.

53 I 25.05.2013 Jan Straume Vedr. gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3

Parter i saken:
            

Egersund Bygg og 
Tomteutvikling AS

Postboks 407 4379 EGERSUND

Eva Sissel Opdal Rimestad 38 4365 NÆRBØ
Frode Nærland Skriverallmenningen 

11
4370 EGERSUND

Jon Almås AS Postboks 3534 4078 STAVANGER
Knut Jan Kluge Regionantikvar

SØK Plussbo AS Bryggetorget 1 0250 OSLO
Rogaland Postboks 130 4001 STAVANGER
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fylkeskommune
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Eva Sissel Opdal

Rimestad 38
4365 NÆRBØ

Vår ref.: 13/8570 / 07/3550 / GBR-13/1415, FA-L42 Dato: 19.03.2013

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Innredning av to boenheter gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Antall boenheter i 
bruk.

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken. 

Den 09.05.2011 skrev De en erklæring stilet til Egersund Bygg og Tomteutvikling om at det 
kun var en beboer i Mortens gate 3, samt at den ulovlige bruken opphørte 01.03.2011.

I forbindelse med en ny søknad om tillatelse til tiltak på denne eiendommen, foretok 
saksbehandler en besiktigelse i området i dag. Observasjoner som ble gjort da tydet på at 
bygningen igjen er tatt i bruk med 2 boenheter. 

Vi ber om en redegjørelse fra Dem om det medfører riktighet at det er 2 boenheter som er i 
bruk i bygningen i dag, og når bruken av 2 boenheter eventuelt ble gjenopptatt.

Denne redegjørelsen må være framme hos Eigersund kommune seinest 10.04.2013.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jan Straume 

Sendt: 12.05.2013 
Til:  Magne Eikanger 
Kopi: 
Emne: Mortens gate 3 
________________________________________________________________ 

 Hei  Magne

Har fått tak i gjeldende leieavtale for Mortens gate 3 

Det er en leietaker for hele huset. Slik eg ser det er det lagt til grunn at det er en boenhet .

Hører fra deg om du har spørsmål

Jan 

F
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Eva Sissel Opdal

Rimestad 38
4365 NÆRBØ

Vår ref.: 13/13801 / 07/3550 / GBR-13/1415, FA-L42 Dato: 14.05.2013

Saksbehandler: Magne Eikanger Direkte telefon: 51 46 83 18 /   

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Gnr. 13 bnr. 1415 - Mortensgate 3. Bruk av bygningen til 2 boenheter. 
Forhåndsvarsel om pålegg.

Vi viser til vårt brev av den 19.03.2013 med spørsmål om hvor mange boenheter som er i 
bruk i Mortens gate 3. Vi viser også til svar fra Jan Straume ved e-post av den 12.05.2013 
vedlagt en husleiekontrakt som skal bevise at det kun er ett leieforhold og at dermed kun 1 
boenhet er i bruk.

Ifølge punkt 12 i den leiekontrakten vi fikk kopi av er det ikke tillatt med framleie uten etter 
avtale med utleieren.

Eigersund kommune har fått opplysninger fra Folkeregisteret om at det helt siden august 
2011 har bodd to grupper leietakere i Mortens gate 3. Her må det etter vårt syn foregå en 
framleie av deler av boligen, med eller uten huseiers kjennskap. Som kjent er Mortens gate 3 
kun godkjent for 1 boenhet.

Forhåndsvarsel om pålegg.
Det forhåndsvarsles med dette at byggesakssjefen planlegger å anbefale Planteknisk utvalg 
å fatte vedtak om at bruken av to boenheter i Mortens gate 3 må opphøre seinest den 
15.06.13 og inntil eventuell tillatelse til slik bruksendring er gitt, og deretter at midlertidig 
brukstillatelse / ferdigattest er gitt. 

Det forhåndsvarsles samtidig at bygningsmyndigheten vurderer å ilegge tvangsmulkt dersom 
pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil være dagmulkter for alle 
kalenderdager og kr 300,- per dag inntil forholdet er rettet opp.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 gis De anledning innen 07.06.13 til å uttale Dem til
det varslede vedtaket.

Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16.

Vedtak om pålegg vil bli fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-1, 32-3, 32-5, 
32-6. 
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Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Magne Eikanger

Kopi til:
Plussbo AS Bryggetorget 1 0250 OSLO
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jan Straume 
Sendt: 25.05.2013 
Til:  Magne Eikanger 
Kopi: Arkitekt John Almås AS;Eva Opdal 
Emne: VS: Mortensgate 3 
________________________________________________________________ 

 Hei Magne
Vier til ditt brev av 14 mai , som eg fikk kopi av torsdag 23 mai. 
Vi beklager at det har tatt tid i få sendt søknad om rammetillatelse for 2
boenheter og nytt bygg samt igangsettelse for 2 p plasser i kjeller, men den
komme innen 14 dager. Nabovarsel er sendt.
At det har tatt lang tid har sammenheng med at huset til Eva brente ned, ref
bilde,  og den saken måtte prioriteres
Når det gjelder et eventuelt ulovlig utleie/fremleie av Mortensgate 3 er det
ukjent  for huseier og det vil bli sjekke opp i løpet av neste uke.

Ha en fin helg 

Jan 

-
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 18.07.2013
Arkiv: :GBR-4/129, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/2812
Journalpostløpenr.:
13/20464

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
183/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 -
Skadberg feriesenter. Søknad om utsatt iverksettelse av 
tvangsmulkter.
  

Sammendrag:
Det foreligger nå et rettskraftig vedtak om iverksettelse av tvangsmulkt dersom vedtaket med 
pålegg om å gjøre tiltak på campingplassen ikke var gjennomført seinest 3 måneder etter 
endelig vedtak i saken. I ettertid har Planteknisk utvalg behandlet forslag til endring av 
reguleringsplan 1. gang og fattet vedtak som delvis vil medføre at pålegget fra 2010 ikke 
trenges gjennomføres, dersom endelig reguleringsplan blir vedtatt slik utvalget vedtok ved 1. 
gangs behandling. 

Skadberg Camping har søkt om utsatt iverksettelse av tvangsmulkten. Byggesakssjefen 
anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at iverksettelsen av tvangsmulkten utsettes i påvente 
av endelig vedtak i reguleringsendringen – i første omgang til den 01.04.14.

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

Rådmannens forslag til vedtak 18.07.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Skadberg Camping om utsatt iverksettelse 
av tvangsmulkt fastsatt i PTU-sak 008/12 den 17.01.12, og har etter en samlet vurdering 
kommet til at med utgangspunkt i den pågående reguleringsendringen utsettes iverksettelsen 
av tvangsmulkt til endelig vedtak i reguleringsendringen er fattet, i første omgang til den 
01.04.14.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:

Miljøutvalget fattet den 19.10.10, sak 136/10 følgende enstemmige vedtak:

                   Rådmannens forslag til vedtak av 18.12.09, behandlet som sak 005/10 i møte 
                  19.01.10 vedtas. Det føyes også på et nytt punkt:

Tiltaket er ulovlig utført, jfr .PBL  kap. 32 - Ulovlighetsoppfølging
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Miljøutvalget har etter en nøye vurdering av forholdene på Skadberg feriesenter, 
sammenholdt med vedtatt reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, kommet 
til at feriesenterets eier pålegges:

1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 
vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14.

2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av 
tekstil. Jf reguleringsbestemmelsenes § 14.

3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på 
reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12.

4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å 
benytte campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 
13.

Frist for å gjennomføre tiltakene settes til 3 – tre – måneder etter at endelig vedtak er 
fattet i saken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Reguleringsplan for Skadberg feriesenter, med 
tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt av Eigersund kommunestyre 14.02.00.

I sak 017/11 den 18.01.11, fattet Miljøutvalget følgende enstemmige vedtak:

Miljøutvalget har nøye vurdert klagen fra Ole Christen Skadberg, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige nye opplysninger 
som ikke var kjent da vedtaket ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Miljøutvalgets vedtak i sak 136/10 opprettholdes.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Kommunens vedtak av den 19.10.10 ble stadfestet av Fylkesmannen i Rogaland den 
25.07.11.

I sak 008/12 den 17.01.12 fattet Planteknisk utvalg følgende enstemmige vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert sakens sider, bl.a. det faktum at det er varslet 
oppstart av reguleringsendring for deler av campingplassen, samt uttalelsen fra 
Fylkesmannen i Rogaland i forhold til varslet reguleringsendring, og har etter en 
samlet vurdering kommet til at det vil være riktig å vedta den forhåndsvarslede 
tvangsmulkten på kr 500,- per kalenderdag fra et tidspunkt 3 måneder etter at endelig 
vedtak i denne saken er fattet.

Tvangsmulkten iverksettes dersom Miljøutvalgets vedtak i sak M-136/10, den 
19.10.10, ikke er etterkommet innen 3 måneder etter at endelig vedtak i denne saken 
er fattet. Tvangsmulkten løper inntil nevnte vedtak er oppfylt. 

Dersom Miljøutvalgets pålegg fra 19.10.10 ikke er etterkommet innen 3 – tre -
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger, vil det kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-5, jf. reguleringsplan for 
Skadberg Feriesenter.

I sak 075/12 den 15.05.12 fattet Planteknisk utvalg følgende enstemmige vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Rolf Magne Skogen på vegne av 
Skadberg feriesenter og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke 
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inneholder noen vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Klagen tas ikke til følge.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

I sak 149/13 den 11.06.13 fattet Planteknisk utvalg følgende vedtak med 10 mot 1 stemme i
forbindelse med saksbehandlingen av søknad om reguleringsendring:

Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
1. Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 
109/10 om å beholde park/skog som buffersone.

2. Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og 
bygningslovens § 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for 
godkjenning.

3. Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

4. Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
5. Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 15 m².

Punktene skal innarbeides før 2.gangs behandling.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Den 17.04.13 stadfestet Fylkesmannen i Rogaland vedtaket i planteknisk utvalg den 
17.01.12, sak 008/12.

Alle de kommunale vedtakene er dermed endelige og grunnlaget for å starte innkreving av 
tvangsmulkt dersom påleggene ikke var etterkommet seinest den 17.07.13 (3 måneder etter 
at endelig vedtak i saken ble fattet) er dermed til stede.

Byggesakssjefen ba i brev den 19.06.13 til Ole Christen Skadberg om at han sender inn 
melding når aktuelle deler av pålegget er gjennomført. I samme brev meldte byggesaks-
sjefen at det ville bli gjennomført en befaring med saksbehandlere fra seksjon byggesak den 
18.07.13 for å se til at påleggene er gjennomført.

Den 15.07.13 skrev Ole Christen Skadberg på vegne av Skadberg Camping brev til 
byggesakssjefen. I dette brevet skriver Skadberg at etter å ha mottatt brevet med 
Fylkesmannes stadfestelse av kommunens vedtak, tok han kontakt med kommunen for å 
diskutere saken. På grunn av møtepress og høy aktivitet i teknisk avdeling ble et slikt møte 
ikke avholdt, skriver Skadberg, til tross for flere henvendelser. Skadberg tolket vedtaket i 
Planteknisk utvalg den 11.06.13, sak 149/13, angående reguleringsendring, slik at 
tvangsmulkten ville bero til endelig vedtak i reguleringssaken var fattet, slik at sakene kunne 
koordineres. 

Skadberg viser så til byggesakssjefens brev av den 19.06.13, der det blir skrevet om 
befaringen den 18.07.13. Han ble forundret da han fikk dette brevet, ettersom vedtaket i sak 
149/13 konkluderte annerledes enn vedtakene som er fattet i den saken som nå behandles. 

Skadberg redegjør så for at han ikke mottok melding om vedtaket i Planteknisk utvalg i 
forbindelse med reguleringsendringen før Multiconsult AS som er hans reguleringsarkitekt 
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skaffet vedtaket for ham. Skadberg har pålagt Multiconsult å etterkomme vedtaket i 
Planteknisk utvalg i sak 149/13, men dette kan de ikke gjøre før etter sommerferien.

Skadberg mener derfor at det er urimelig å pålegge tiltakshaverne (altså camperne og 
leietakerne som faktisk har oppført de faktiske tiltakene som saken gjelder), å etterkomme de 
4 punktene i vedtaket i sak 136/10. For det første mener Skadberg Camping at vedtaket i 
2010 ikke lenger er relevant ettersom vedtaket i sak 149/13 er fattet. Samtidig mener de at 
det er urimelig å pålegge fjerning / flytting av elementer som tillates ifølge sak 149/13, mens 
reguleringssaken utredes. Skadberg Camping mener at de ikke kan holdes ansvarlig for at 
saksgang og ferie forsinker gjennomføring av de tiltak som er krevd i vedtaket i sak 149/13, 
spesielt med tanke på at de har bedt Multiconsult om å implementere de nevnte endringene i 
reguleringsplanen så snart som mulig. 

Skadberg informerer så byggesakssjefen om at det ikke har noen hensikt å komme på den 
varslede befaringen, ettersom det ikke er foretatt noen fjerning av oppførte elementer. 
Samtidig gjøres det oppmerksom på at Skadberg Camping har informert leietakerne (som 
Skadberg Camping mener er tiltakshavere for oppførte enheter) om varsel om tvangsmulkt. 
De har samtidig informert om at de har skrevet til kommunen i den hensikt å få en midlertidig 
utsettelse til tidlig i august, da de forventer at ferien er over, og at Skadberg Camping kan få 
avholdt et oppklaringsmøte med alle involverte parter i kommunen, i den hensikt å finne en 
minnelig løsning. 

Skadberg avslutter med at de er tilgjengelige for et møte, og at de vil være på camping-
plassen på angitt tidspunkt for befaring dersom saksbehandler likevel ønsker å gjennomføre 
en befaring som varslet. 

To saksbehandlere ved seksjon byggesak gjennomførte den 18.07.13 den varslede 
befaringen. Der redegjorde man overfor Ole Christen Skadberg og en av brukerne av 
campingplassen om at byggesakssjefen aktet å fremme en sak til Planteknisk utvalg i august 
2013 der Skadbergs søknad ble fremmet. Det ble også gjennomført en befaring på 
campingplassen. Et par terrasser ble oppmålt. Disse var i overkant av 100 m2 hver. 

Saksbehandlers vurderinger:
Brevet fra Ole Christen Skadberg tolkes som en søknad om utsatt iverksettelse av 
tvangsmulkt inntil saken med reguleringsendring er avgjort.

Vedtaket i sak 136/10 den 19.10.10 inneholder følgende 4 pålegg:
1. Å fjerne alle permanente terrasser. Det betyr at ingen terrasser kan ligge ute i 

vinterhalvåret. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 14.
2. Å fjerne alle tilbygg til campingvogner og bobiler. Unntatt fra dette er fortelt av tekstil. Jf 

reguleringsbestemmelsenes § 14.
3. Å plassere campingvogner og bobiler i samsvar med det som er vist på 

reguleringsplanen. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 12.
4. Å fjerne alle campingvogner og bobiler i den perioden da det ikke er tillatt å benytte 

campingplassen til tradisjonell camping. Jf. reguleringsbestemmelsenes § 13.

Når man sammenholder disse punktene med vedtaket i sak 149/13 angående regulerings-
endringen, finner man følgende:

1. Fjerning av permanente terrasser. 
I reguleringsplanvedtaket fremkommer det at det vil kunne tillates terrasser på inntil 15 m2

per campingenhet. I dag er mange av terrassene større enn 15 m2. Største observerte 
terrasser er over 100 m2. Dersom det nye planforslaget blir vedtatt, vil det medføre behov for 
å flytte mange av dagens campingenheter. Byggesakssjefen finner det ikke hensiktsmessig 
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at dagens terrasser fjernes før endelig vedtak angående reguleringsendringen er fattet, blant 
annet fordi man nå ikke vet hvor store terrasser som eventuelt blir akseptert i en ny 
reguleringsplan.   

2. Fjerning av tilbygg til campingvogner og bobiler.
De foreslåtte reguleringsbestemmelsene setter ikke noe forbud mot slike tilbygg, men det 
stilles krav om at alle søknadspliktige tiltak skal søkes om til bygningsmyndigheten. 
Bygningsmyndigheten vil kreve minst 8 m mellom enheter som inneholder ”spikertelt” og 
lignende dersom det ikke er sikret mot brannsmitte mellom enhetene på annen måte. Dette 
fremkommer som preakseptert ytelse i veiledningen til TEK 10. Byggesakssjefen finner det 
ikke hensiktsmessig at tilbygg til campingvogner og bobiler fjernes før endelig vedtak 
angående reguleringsendringen er fattet ettersom vedtaket i Planteknisk utvalg ved 1. gangs 
behandling av reguleringsplanen tyder på at slike tilbygg kan bli akseptert i en ny 
reguleringsplan.

3. Plassering av campingvogner og bobiler. 
Den foreslåtte reguleringsplanen viser en helt annen oppstilling av disse enhetene enn det 
gjeldende reguleringsplan gjør. Byggesakssjefen finner det ikke hensiktsmessig at 
campingenhetene blir flyttet før endelig vedtak angående reguleringsendringen er fattet
ettersom vedtaket i Planteknisk utvalg ved 1. gangs behandling av reguleringsplanen tyder 
på at en annen plassering enn det gjeldende reguleringsplan viser kan bli akseptert i en ny 
reguleringsplan.

4. Fjerne bobiler og campingvogner i vinterhalvåret.
De foreslåtte reguleringsbestemmelsene legger opp til helårsdrift av campingplassen.

Etter en samlet vurdering har byggesakssjefen kommet til at ettersom Planteknisk utvalg i 
sak 149/13 den 11.06.13 fattet omtalte vedtak, finner han det rett å anbefale at Planteknisk 
utvalg vedtar å utsette iverksettelsen av vedtak om tvangsmulkt inntil det er fattet endelig 
vedtak i pågående reguleringsendring – i første omgang til den 01.04.14, og deretter vurdere 
om det er hensiktsmessig å opprettholde vedtaket om tvangsmulkt. 

Byggesakssjefen vil følge med på framdriften i saken angående reguleringsendring, og vil 
komme tilbake med en ny sak angående oppfølging av pålegget fra 2010 dersom 
reguleringsendringen skulle stoppe opp eller ikke ha ønsket framdrift.

Byggesakssjefen registrerer at Skadberg skyver ansvaret for at det er utført tiltak som er i 
strid med gjeldende reguleringsplan over på den enkelte eier av campingvogner / 
campingbiler. Fra kommunens side holder vi eier av parkeringsplassen ansvarlig for at det 
ikke utføres tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og 
gjeldende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser på denne eiendommen. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Skadberg Camping om utsatt iverksettelse 
av tvangsmulkt, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger tungt-
veiende grunner for at iverksettelsen av tvangsmulkten skal utsettes. Søknaden avslås 
dermed. Tvangsmulkten innkreves med virkning fra den 18.07.13.

Formålet med tvangsmulkten er å få gjennomført et vedtak. Saken har allerede pågått i lang 
tid.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
293349 Vedr. terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg Camping

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 U 03.11.2009 Ole Christen Skadberg
Jordfaste terrasser og tilbygg til campingvogner 
gnr. 3 bnr. 2 - Skadberg feriesenter

3 I 26.11.2009 Ole Christen Skadberg
Merknader til befaring 27.10.09 - Skadberg 
feriesenter

6 I 07.01.2010 Egil Sandve Skadberg camping - tilleggsopplysninger
7 U 11.01.2010 Ole Christen Skadberg Varsel/informasjon om befaring

8 U 26.01.2010 Ole Christen Skadberg

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 -
permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner m.v.

9 U 08.02.2010 Ole Christen Skadberg

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Skadberg feriesenter gnr. 4 bnr. 129 -
permanente terrasser og tilbygg til 
campingvogner m.v.

11 I 19.10.2010 Miljøutvalget
Miljøutvalgets vedtak M-136/10: ulovlig oppførte 
terrasser og tilbygg ved Skadberg feriesenter må 
fjernes

12 U 09.11.2010 Ole Christen Skadberg
Oversendelse av miljøutvalgets vedtak -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter
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13 I 30.11.2010 Ole Christen Skadberg
Klage på miljøutvalgets vedtak av 19.10.10 -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129

15 U 25.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Miljøutvalgets vedtak - klagebehandling -
terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter

16 I 31.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan-og 
bygningsloven, gnr.4, bnr.129

17 I 25.07.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage - pålegg om retting, gnr.4 bnr.129 - klagen 
tas ikke til følge

18 U 09.08.2011 Ole Christen Skadberg

Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter. Kommunens 
oppfølging av vedtak. Forhåndsvarsel av 
tvangsmulkt.

20 U 06.01.2012

Ole Christen Skadberg; 
Advokat Sigvart Bilstad; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Varsel/informasjon om befaring

21 U 09.02.2012 Ole Christen Skadberg
Oversendelse av vedtak - Terrasser og tilbygg til 
campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter - Tvangsmulkt og pålegg

22 I 12.03.2012 Rolf Magne Skogen
Skadberg Camping, terrasser og tilbygg, varsel 
om tvangsmulkt og pålegg - klage på vedtak i 
planteknisk utvalg 17.01.12

23 U 22.03.2012 Rolf Magne Skogen
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter.

25 I 22.03.2012 Rolf Magne Skogen
Eventuell klage på vedtak av 17.01.12 vedr. 
Skadberg Camping gnr. 4 bnr. 129

26 U 23.03.2012
Rolf M Skogen; 
Ketil Helgevold

Vedr. Skadberg Camping

27 I 16.04.2012 Rolf Magne Skogen
Bekreftelse fra Ole Christen Skadberg  gnr. 4 
bnr. 129

28 I 14.05.2012 Skadberg Camping
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter - tilleggsinformasjon

29 U 23.05.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak -Terrasser og tilbygg til 
campingvogner gnr. 4 bnr. 129 - Skadberg 
feriesenter

30 I 14.06.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forhåndsmelding - klage etter plan- og 
bygningsloven gnr. 4 bnr. 129

31 I 17.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannens vedtak, klage  tvangsmulkt gnr. 4 
bnr. 129 - Skadberg feriesenter

32 U 19.06.2013 Ole Christen Skadberg
Terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 
129 - Skadberg feriesenter. Påminnelse om 
vedtak om tvangsmulkt. Befaring.

33 I 15.07.2013 Skadberg Camping
Vedr. terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 
4 bnr. 129 - Skadberg Camping

Parter i saken:
            

Advokat Sigvart Bilstad Postboks 362 4379 EGERSUND
Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

TIL Ole Christen Skadberg Ytstebrødveien 374 4370 EGERSUND
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Rolf Magne Skogen Beverveien 4 4370 EGERSUND

Side 864 av 1043



Eigersund Kommune 
Teknisk Avdeling, Seksjon Byggesak 
Postboks 580, 4379 Egersund 
 
v/ Byggesakssjef Jarle Valle 
 
Egersund. 15 juli 2013 
 
 
Deres ref.: 13/17809/09/2812/GBR-4/129, FA-L42 i brev av 19.06.2013 
Angjeldende terrasser og tilbygg til campingvogner gnr. 4 bnr. 129 – Skadberg Camping. 
Påminnelse om vedtak om tvangsmulkt.  Befaring 
 
Jeg viser til brev mottatt fra Fylkesmannen i Rogaland, ref. no. 12/15645/GBR-4/129, FA-L42, 
datert 17.04.13, og mottatt av Skadberg Camping 25.04.13 der det informeres at 
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak.  Jeg kontaktet så Eigersund kommune ved 
teknisk avdeling i den hensikt å få avtalt et møte for å diskutere saken, men grunnet 
møtepress og høy aktivitet i teknisk avdeling ble et slikt møte ikke avholdt, til tross for flere 
anmodninger.  Grunnet den positive utviklingen i pågående arbeid med ny reguleringsplan 
for Skadberg Camping, og vedtak fattet i møte i Planteknisk Utvalg den 11.06.2013, vedtak 
143/19, vurderte jeg det slik at påminnelsen om tvangsmulkt ville bero til endelig konklusjon 
i henhold til endelig vedtak i pågående sak/vedtak no. 149/13 var fattet, slik at sakene kunne 
koordineres. 
 
Jeg viser videre til brev fra Teknisk avdeling, datert 19.06.2013, der jeg gjøres oppmerksom 
på at det vil bli avholdt befaring på Skadberg Camping, torsdag 18.07.2013, «for å se til at 
påleggene er gjennomført».  Jeg ble naturligvis forundret over å få dette brevet, siden det 
allerede var fattet et vedtak i Planteknisk Utvalg i vedtak 149/13, som på mange måter 
konkluderte annerledes enn det vedtaket som ble fattet i sak 005/10 den 19.01.10, sak 
008/12 den 17.01.12, sak 075/12 den 15.05.12 og i brev fra Fylkesmannen i Rogaland, 
referert til ovenfor. 
 
Skadberg Camping hadde på det tidspunktet brev fra Teknisk avdeling om befaring ble 
mottatt, ikke mottatt noe brev fra Plankontoret i etterkant av vedtaket som ble gjort i 
Planteknisk Utvalg i møte den11 juni, og jeg startet derfor etterlysningen av samme.  
Multiconsult kontakter Skadberg Camping den 25 juni, og kopierer oss på korrespondanse de 
har hatt med Plankontoret i etterkant av møtet den 11.06, og som Skadberg Camping ikke er 
kopiert på.  Den 4 juli, etter dialog med Multiconsult blir vi anmodet om å gi uttrykk for vår 
vurdering av vedtak i sak 149/13, som var sendt Multiconsult i brevs form den 25 juni og 
mottatt 26 juni.  Skadberg Camping hadde fortsatt ikke mottatt noe brev fra Plankontoret 
om slikt vedtak, og vi fikk dette tilsendt fra MC via email samme dag, altså 4 juli.  Allerede 
mandag 8 juli sendte Skadberg Camping en melding til Multiconsult der vi pålegger dem å 
etterkomme vedtaket i sak 149/13, slik at endelig reguleringsplan kan fremlegges for 
offentlig ettersyn.  Grunnet ovennevnte forsinkelser har det nå vist seg umulig å få gjort de 
nødvendige endringer i reguleringsplanen før etter ferien, altså en eller annen gang i august. 
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Med utgangspunkt i ovennevnte hendelsesforløp, og med referanse til vedtak 149/13 og 
vedtak 005/10 (med henvisning til de 4 aktuelle punkter som vi forstår påminnelse om 
vedtak av tvangsmulkt omfatter) mener Skadberg Camping at det er urimelig å pålegge 
tiltakshaverne (altså camperne og leietakerne som faktisk har oppført de faktiske forhold 
saken gjelder) å etterkomme de 4 vedtakene som det refereres til i brev av 19.06.13.  For det 
første mener vi at vedtak 005/10 ikke lenger er relevant gitt vedtak 149/13.  Samtidig 
vurderer vi det som urimelig å pålegge fjerning/flytting av elementer som sak 149/13 tillater, 
mens denne fortsatt utredes.  Skadberg Camping mener ikke å kunne holdes ansvarlig for at 
saksgang og ferie forsinker gjennomføring av de tiltak som er gjort i vedtak 149/13, spesielt 
med tanke på at vi har anmodet Multiconsult om å implementere nevnte endringer i 
reguleringsplanen så snart som mulig. 
 
Vi vil derfor informere om at det ikke har noen hensikt å komme på befaring torsdag, 
18.07.13, da det ikke er foretatt noen fjerning av oppførte elementer.  Samtidig gjøres 
oppmerksom på at Skadberg Camping har informert leietakerne (som vi mener faktisk er 
tiltakshaver for oppførte enheter) om varsel om tvangsmulkt, samtidig som vi har informert 
om at vi har tilskrevet kommunen i den hensikt å få en midlertidig utsettelse til tidlig august, 
da vi forventer at ferien er over, og at Skadberg Camping kan få avholdt et oppklaringsmøte 
med alle involverte parter i kommunen, i den hensikt å finne en minnelig løsning. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi er tilgjengelig for et møte, og vil være på Skadberg Camping 
torsdag 18. juli, om Teknisk avdeling allikevel velger å komme på befaring.   
Jeg kan treffes på mobil 90992032. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Skadberg Camping 
 
 
 
Ole Christen Skadberg 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-13/2050, 
FA-L42
Arkivsaksnr.:
08/2289
Journalpostløpenr.:
13/20540

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
184/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

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

Sammendrag:
Denne bygningen har vært behandlet flere ganger i Miljøutvalget / Planteknisk utvalg. I 2009 
anbefalte Miljøutvalget at det ble gitt dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til 
nabogrense og maksimal utnyttelsesgrad. I 2011 avslo Miljøutvalget en søknad om endring 
av tillatelse. Overtredelsesgebyr ble ilagt til tiltakshaver og ansvarlig søker. I 2012 godkjente 
Planteknisk utvalg en søknad om fasadeendring, på det vilkår at takvinduet utgikk. Tidligere i 
år behandlet Planteknisk utvalg en klage på vilkåret om at takvinduet ikke ble akseptert. 
Klager fikk ikke medhold. Fylkesmannen opphevet den 19.04.13 kommunens vedtak om ikke 
å gi tillatelse til takvinduet.
Etter at Planteknisk utvalg i sak 158/13 den 11.06.13 på ny avslo å gi tillatelse til et takvindu 
på naustet til Odd Roger Knutsen, er det kommet inn klage på denne delen av vedtaket. 
Klager krever at det gis tillatelse til takvinduet. Klagen er datert 08.06.13 (skulle vært 
08.07.13). Det anbefales at klager ikke gis medhold ettersom det i klagen ikke fremkommer 
nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

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

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra advokat Eyolf Lund datert 08.06.13 på vegne 
av Odd Roger Knutsen og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom klagen ikke inneholder noen nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet. 

Planteknisk utvalg konkluderer med at innsetting av takvindu i naustet er et søknadspliktig 
tiltak. Utvalget har også kommet til at takvinduet endrer bygningens karakter og at det vil 
være i strid med bygningens funksjon. 

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. plan- og bygningslovens §§ 
20-1 og 29-2.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget behandlet søknad om tillatelse til tiltak / dispensasjon i sak 019/09 den 
20.01.09. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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 i sak M-146/11 den 30.08.11 søknad om endring av tillatelse i 
forbindelse med oppføring av naust. Følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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 sak PTU-120/12 den 28.08.12.

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.
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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 i sak PTU-028/13 den 05.02.13.

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.

Planteknisk utvalg behandlet i sak PTU-158/13 den 11.06.13 søknad om fasadeendring:

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.

Vedtaket var enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden om innsetting av takvindu – i tillegg til andre fasadeendringer – er datert den 
03.02.12.

Fylkesmannen i Rogaland fattet den 19.04.13 vedtak i klagesaken på vedtaket i Planteknisk 
utvalg den 28.08.12. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak i sak 120/12 den 
28.08.12. I begrunnelsen skriver Fylkesmannen blant annet:
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Etter at Planteknisk utvalg fattet nytt vedtak der man ikke godkjente takvinduet, har adv. 
Eyolf Lund klaget på vegne av Odd Roger Knutsen. I klagen skriver adv. Lund blant annet at 
han klager på deler av vedtaket, og da spesielt på den delen av vedtaket som ikke 
godkjenner takvinduet. Klager krever at kommunen godkjenner takvinduet. Klager skriver at 
kommunen i sin begrunnelse har tatt med at kommunen ikke ønsker takvinduer i naust fordi 
det ikke er tradisjon for dette i kommunen. Klager anfører på samme måte som i tidligere 
klage at flere naust i kommunen har innsatt takvindu, og at dette da er akseptert og godkjent 
av kommunen. Etter klagers syn kan ikke kommunen da nekte tiltakshaver i denne saken å 
ha ”et lite takvindu”. Klager viser videre til at Fylkesmannen i sitt vedtak har skrevet det som 
er sitert ovenfor. Klager stiller seg bak Fylkesmannens vurderinger.

Klager skriver videre at Fylkesmannen avgjorde saken til fordel for tiltakshaver, og vedtaket 
kunne ikke påklages. Til tross for dette har kommunen fattet et nytt vedtak som er i strid mot 
plan- og bygningsloven og fylkesmannens vedtak. Ifølge klager følger det helt klart av loven 
at et lite takvindu som dette ikke er søknadspliktig og at hvis man legger til grunn at det er 
søknadspliktig, så skal det tillates. Det er kun i svært få tilfeller at et takvindu vil være 
søknadspliktig og heller ikke tillates, ifølge klager. Klager konkluderer med at vedtaket i 
kommunen er lovstridig.

Klager skriver at dersom man skulle legge til grunn at kommunen har anledning til å fatte et 
nytt vedtak om takvinduet, så har kommunen fattet et vedtak som går fullstendig i mot 
overordnet organ Fylkesmannens vurderinger. Ifølge klager skulle kommunen enten bare ha 
akseptert Fylkesmannens vedtak, eller fattet et nytt vedtak i tråd med Fylkesmannens 
vurderinger. 

Klager finner det ”særdeles spesielt og lite skjønnsomt” at kommunen på nytt fatter et vedtak 
direkte i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser om takvinduer, og ikke minst 
direkte i strid med overordnet organs vedtak og begrunnelser. Skulle kommunen fastholde 
sitt vedtak, vil klager ”vurdere og til slutt bringe saken inn for sivilombudsmannen.” Klager 
krever at kommunen godkjenner takvinduet. Videre krever klager dekning av saks-
kostnadene ved den nye klagen. 

I et støtteskriv til klagen, datert den 17.07.13, skriver adv. Lund at klagen dessverre er 
feildatert.  Rett dato skulle vært 08.07.13. Vedlagt støtteskrivet følger bilder av diverse naust 
innerst i Lygre. Et av bildene er av et gammelt naust i denne fjorden, og er hentet fra en 
gammel kalender. De andre bildene er av naust som står i dag. Hver av disse, ca. 22 
enheter, har 2-3 takvinduer. Alle disse naustene er i samme område som Knutsens naust 
ligger ifølge adv. Lund. Han skriver videre at det er et meget stort antall naust ellers i 

Side 870 av 1043



5

kommunen som har takvinduer, men hans klient kan ikke kjøre kommunen ”på kryss og 
tvers” og ta bilde av alle. Adv. Lund skriver at disse opplysningene viser, sammen med de 
argumenter som fremgår av den innsendte klagen, at kommunen virkelig er på ”ville veier” 
når det gjelder vedtaket om å nekte Knutsen å sette inn takvinduer. Det fremstår i tillegg, 
ifølge adv. Lund, å være ren forskjellsbehandling av like tilfeller. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klager er advokat for en part i saken. Klagen er innsendt innen klagefristen. Klagen tas opp 
til behandling.

Er Fylkesmannen ”overordnet organ” for kommunen?
Klager legger til grunn at Fylkesmannen er ”overordnet organ” for kommunen og at 
kommunen plikter å legge seg på den fortokningen som Fylkesmannen tilkjennegir i sin 
saksutredning. Byggesakssjefen er ikke enig i en slik vurdering. Departementet er 
klageorgan i saker etter plan- og bygningsloven, jf. lovens § 1-9 siste ledd. Denne 
myndigheten har departementet delegert til Fylkesmannen. Selv om Fylkesmannen har 
signalisert hva han mener i en konkret sak, er ikke denne vurderingen bindende for 
kommunens vedtak. Dersom slike vedtak blir klaget inn for Fylkesmannen, må også 
kommunen forholde seg til Fylkesmannens vedtak i klagesaken.

Hvorfor ble søknaden fremmet på ny etter at Fylkesmannen hadde opphevet tidligere 
vedtak?
Det er verd å merke seg at Fylkesmannen ikke endret vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 
120/12, men opphevet det. Dersom byggesakssjefen ikke hadde fremmet saken på ny, etter 
at vedtaket i sak 120/12 var opphevet, ville ikke søker fått svar på søknaden sin om 
fasadeendring. 

Kan ikke kommunen endre syn / praksis?
Klager legger til grunn at ettersom Eigersund kommune tidligere har godkjent enkelte naust 
med takvindu, så kan ikke kommunen nekte å innvilge Knutsens søknad: ”Fra denne side 
anføres som i tidligere klage at flere naust i kommunen har innsatte takvindu, og at dette da 
er akseptert og godkjent av kommunen. Da kan ikke kommunen nekte tiltakshaver i denne 
saken å ha et lite takvindu.” 

Utgangspunktet for enhver saksbehandling er at like saker skal behandles likt. Dette 
innebærer etter byggesakssjefens syn ikke at kommunen ikke kan endre praksis. Dersom 
Planteknisk utvalg kommer til at man ut fra det man har observert til nå, heretter ønsker å 
nekte innsetting av takvindu i naust, så kan man innføre denne nye praksisen uavhengig av 
at det tidligere er gitt tillatelser til slike vinduer i naust. Da må man imidlertid være trofast mot 
dette standpunktet inntil man eventuelt en gang i framtiden, for eksempel etter at det har 
vært nyvalg av medlemmer til kommunale organer, legger seg på en ny konsekvent linje.

Er plan- og bygningsloven helt kategorisk på at takvinduer på naust ikke er et søknadspliktig
tiltak?
Fylkesmannen siterer fra det som sto i veiledningen til forskrift om saksbehandling og kontroll 
i byggesaker fra 2003, § 5 punkt 2a: 
”Også innsetting av takvindu vil være unntatt. 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 variere fra 
tilfelle til tilfelle.”

I en artikkel som ble publisert av Statens Bygningstekniske etat 25. november 2011 med 
tittelen ”Utskifting av tak og vindu – hva gjelder?”, finner man blant annet følgende:
”Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens 
karakter.” 
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Ifølge gjeldende plan- og bygningslov § 20-3 er fasadeendring kun fritatt fra kravet om 
søknad og tillatelse dersom fasadeendringen ”ikke fører til at bygningens karakter 
endres….”.

Et enstemmig Planteknisk utvalg i Eigersund kommune har kommet til at takvindu på et 
naust vil endre bygningens karakter så mye at tiltaket er søknadspliktig. Når et tiltak er 
søknadspliktig, vil bygningsmyndigheten også ha anledning til å avslå søknaden dersom 
man finner at tiltaket er i strid med bygningens funksjon som naust.

Det minnes her også om plan- og bygningslovens § 29-2 ”Visuelle kvaliteter”:
”Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering.”
  
Når man setter formuleringen i plan- og bygningsloven og formuleringen i artikkelen fra BE / 
DiBK opp mot hverandre, er det for byggesakssjefen klart at innsetting av et nytt takvindu vil 
kunne endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktig. I dette tilfellet vil takvindu 
endre bygningens karakter og dessuten være i strid med bygningens funksjon.

Byggesakssjefen kan ikke se at det i alle fall er noe forbud i plan- og bygningslovgivningen 
mot å vurdere at innsatting av et takvindu på et naust er søknadspliktig. Her er det en viss 
grad av skjønn som må utøves av bygningsmyndigheten.

Forskjellsbehandling?
I støtteskrivet til klagen datert den 17.07.13 påstår adv. Lund at Knutsen er utsatt for 
forskjellsbehandling. Det ene bildet viser et tidligere naust i Lygrefjorden. Byggesakssjefen 
kan ikke se noe takvindu på dette bildet. Det neste bildet viser takvinduer på naust på gnr. 
13, bnr. 2483, fnr. 38. Det ble i 2004 gitt administrativ tillatelse til to takvinduer à 0,40 m x 
0,40 m på denne parsellen, samt på feste nr. 40. Det tredje bildet viser naust på gnr. 13, bnr. 
2483, fnr. 28. På dette naustet er det gitt tillatelse til 1 takvindu mot øst ifølge kommunens 
arkiv.

Fnr. Antall 
takvinduer

Godkjent? Merknad

17 1 Ja 2007
18 2 Ja 2007
19 1 Ja 2007
20 2 Ja 2007
21 4 Ja 2007
22
23
24 1 Ja 2007
25 2 Ja 2007
26 2 Ja 2007
27 2 Ja / nei 2007. 1 takvindu er godkjent
28 2 Ja / nei 2007. 1 takvindu mot øst er godkjent. Det er også 

godkjent 2 mot vest, men disse er ikke bygget.
29
34
35
36
37
38 2 Ja 2004
39 2 Nei
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40 4 Ja / nei 2004. 2 takvinduer er godkjent.
41
42
43 3 Nei
44 3 Nei
45
46

Som oversikten viser, medfører det ikke riktighet at ”hver har 2-3 takvinduer” slik det påstås i 
støtteskriv til klagen. Byggesakssjefen tar forbehold om at antallet takvinduer kan inneholde 
mindre feil ettersom flere av takene er vanskelig tilgjengelige for observasjon.

Det har etter 2004 / 2007 (da de naustene som klager viser til fikk tillatelse til innsetting av 
takvindu) blitt iverksatt ny plan- og bygningslov. Kommuneplanen er ny siden den gang og de 
naustene klager viser til, ligger i en annen reguleringsplan enn den som gjelder der Knutsens 
naust ligger. 

Med referanse til disse opplysningene og konsekvent endring av praksis, er det byggesaks-
sjefens syn at Knutsen ikke er utsatt for usaklig forskjellsbehandling.

Hva er et naust?
Ettersom det i denne saken blant annet fokuseres på bygningens utseende i forhold til dens 
funksjon, vil det være nyttig å minne om at et naust tradisjonelt har vært en bygning for 
oppbevaring av båter og fiskeredskaper. Til en viss grad er naust også brukt til arbeid på 
fiskeredskaper og til blant annet egning. 

I Knutsens naust er det godkjent 2 forholdsvis store vinduer i loftsetasjen i fasaden mot 
sjøen. Omsøkt takvindu er plassert i nærheten av fasaden mot sjøen.

Konklusjon:
Bygningsmyndigheten i Eigersund kommune har kommet til at innsetting av takvindu i 
naustet er et søknadspliktig tiltak. Man har kommet til at takvinduet endrer bygningens 
karakter og at det er i strid med bygningens funksjon som naust. Dette ligger etter 
byggesakssjefens syn innenfor kommunens utøvelse av det frie skjønn, og Fylkesmannen 
bør ikke overprøve dette synet som et enstemmig Planteknisk utvalg har gitt uttrykk for 
gjennom vedtak.

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
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra adv. Eyolf Lund datert den 08.06.13 på vegne 
av Odd Roger Knutsen og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen tas til følge 
ettersom klagen inneholder følgende nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent da 
det vedtaket det klages over ble fattet:
1.
2. 

Følgende formulering i vedtak i PTU-sak 158/13 den 11.06.13 strykes: ”under forutsetning av 
at takvindu utgår.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 21-4 og 29-2, jf. 
forvaltningslovens §§ 28-36.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
285218 Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, Lyngtangen 3. Takvindu.

292811
Klage over vedtak av 30.05.13 - takvindu naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger 
Knutsen, Lyngtangen 3

293641 Dibk - takvindu.pdf
293764 Støtteskriv til klage i byggesak gnr. 13 bnr. 2050
293765 Kopi av e-post til Advokat Eyolf Lund
293766 Bilder
184198 Reguleringsplan med bestemmelser 13-2050.pdf
243781 Godkjente tegninger

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
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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

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
44 I 31.05.2013 Adv. Eyolf Lund Forespørsel vedr. tilsendte dokumenter
46 I 08.06.2013 Adv. Eyolf Lund Klage over vedtak av 30.05.13 - takvindu naust 
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gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

45 U 03.07.2013 Odd Roger Knutsen
Oversendele av vedtak i planteknisk utvalg -
Naust gnr. 13 bnr. 2050 - Odd Roger Knutsen, 
Lyngtangen 3

48 I 17.07.2013 Adv. Eyolf Lund Støtteskriv til klage i byggesak 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

Side 876 av 1043



1

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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11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

PTU-158/13 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 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.

Vedtaket er enstemmig.

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.
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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.
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.
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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.

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, 
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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:

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
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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

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
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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: 12.08.2013
Arkiv: :GBR-6/8, GBR-
6/61, FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/2088
Journalpostløpenr.:
13/21698

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
185/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Dispensasjon/Endring av tillatelse - Deling og oppføring av 
naust/fritidsbolig gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas Leidland og 
Kenneth Eie Pettersen
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 25.10.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av 
naust/fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61. 
Planteknisk utvalg anbefalte dispensasjon som omsøkt i sak PTU-151/13 den 11.06.13.
Det er i skriv mottatt her henholdsvis 24.06.13 og 01.07.13 søkt om endring av plassering og 
endring av tillatelse til deling. Endringen gjelder flytting av eiendom og fritidsbolig 1 meter 
mot vest. Siden fritidsboligene er vist med formål i reguleringsplanen vil en slik forskyving av 
forutsette dispensasjon fra formål i plan.
Søknaden må ses i sammenheng med dispensasjonssøknaden som er anbefalt av 
Planteknisk utvalg i møte 11.06.13. For å kunne gjennomføre tiltaket slik det er omsøkt i den 
saken må eiendomsgrensene flyttes 1 meter mot vest. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 12.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens formål, og har kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet bestemmelsene 
om tillatt høyde og område for brygger er ment å ivareta da endringen er av mindre omfang. 
Samlet areal avsatt til privat småbåtanlegg og område for fritidsbebyggelse blir ikke endret.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da dispensasjonen medfører at 
tiltak som tidligere er anbefalt godkjent, kan gjennomføres. 
Konsentreringen av bebyggelsen vil også være med å forsterke klyngepreget planens 
intensjon har vært for bebyggelsen her.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 11.06.13 som sak PTU-151/13:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og tillatelse til 
oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med reguleringsplanens 
bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt høyde og 
område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon.
Det finnes også tilsvarende brygger.

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

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Skjelbreid gnr. 6 bnr. 8 m.fl., vedtatt av 
kommunestyret 11.09.08. 
Eiendommene er regulert til byggeområde fritidsbebyggelse og spesialområde – privat 
småbåtanlegg land og sjø.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført i skriv av 21.06.13:
Det søkes dispensasjon for plassering av N/F GBNR. 6/8 og F 6/61. På østsiden av 61 er det gitt 
tillatelse til å anlegge privat småbåtanlegg. Ref. sak 180/03.

Teknisk utvalg gikk i møte 11.06.13 enstemmig inn for at det kunne anlegges en 1 m bred gangvei 
langs østsiden av 6/61 for tilkomst brygge. Ref. sak 151/13.

Det er ikke tilstrekkelig plass mellom N GBNR. 6/26 og F 6/61 for å overholde avtalt bredde på 
båtplassene.

Vi søker derfor om å parallellforskyve omsøkte bygninger GBNR. NF 6/8 og F 6/61 1 meter mot vest.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Søknaden må ses i sammenheng med dispensasjonssøknaden som er anbefalt av 
Planteknisk utvalg i møte 11.06.13. For å kunne gjennomføre tiltaket slik det er omsøkt i den 
saken må eiendomsgrensen og plassering av fritidsbolig flyttes 1 meter mot vest. Siden 
fritidsboligene er vist med formål i reguleringsplanen vil en forskyving av grensene forutsette 
dispensasjon fra formål i plan.

Endringen i seg selv er av liten karakter. Videre vil samlet areal avsatt til privat småbåtanlegg 
og område for fritidsbebyggelse ikke bli endret.
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Konsentreringen av bebyggelsen vil også være med å forsterke klyngepreget planens 
intensjon har vært for bebyggelsen her.

Det er lagt vekt på skjønnet utøvd av planteknisk utvalg ved behandlingen av sak PTU-
151/13.

Det forutsettes at branntekniske hensyn ivaretas i prosjekteringen av tiltaket.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 24.06.13 om dispensasjon og 
tillatelse til endring av deling og plassering av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 
bnr. 8 og 61 i strid med reguleringsplanens formål, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formål vist i plan. Siden 
plassering av bygninger er vist må en legge til grunn at arealbruken er utførlig vurdert i 
reguleringsplanarbeidet. Dispensasjonen fører til at bygningene kommer for tett samtidig 
som brygger i område benevnt (PSS1) blir for stort.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og reguleringsplan for 
Skjelbreid gnr. 6 bnr. 8 m.fl.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
290148 Søknad endret plassering.pdf
278305 Nedskalerte tegninger
261091 Situasjonskart
277970 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
277980 Oversiktskart

277942
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas Leidland og 
Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid

295362 Vedlegg 3.pdf
295361 Vedlegg 2.pdf
295359 Endring av matrikkelenhet.pdf
295358 Søknad.pdf

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

1 I 23.10.2012 Seglem & Åse as
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

2 U 19.11.2012 DKT-EIENDOM AS
Foreløpig svar på søknad om oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

7 I 29.11.2012 DKT-Eiendom AS
Vedr. oppføring av naust/fritidsbolig gnr. 69 bnr. 
8,61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie 
Pettersen

3 I 30.11.2012 Andreas Leidland
Forespørsel om dispensasjonsøknad vedr 
oppføring naust/fritidsbolig osv. gnr. 6 bnr. 8, 61

4 U 03.12.2012 Andreas Leidland
Foreløpig svar forespørsel om 
dispensasjonssøknad naust/fritidsbolig osv. gnr. 
6 bnr. 8, 61

6 I 04.01.2013 DKT- eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
5 I 04.01.2013 DKT - eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
10 X 15.04.2013 Oversiktskart
9 X 15.04.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
11 X 16.04.2013 Nedskalerte tegninger

12 U 30.05.2013
DKT-EIENDOM AS; 
Seglem & Åse as; 
Andreas Leidland

Varsel/informasjon om befaring.

13 I 24.06.2013 Kenneth Eie Pettersen
Søknad endret plassering av naust/fritidsbolig 
gnr. 6 bnr. 8 og 61

14 U 25.06.2013 Kenneth Pettersen
Søknad endret plassering gnr. 6 bnr. 8, 61 -
Andreas Leidland og Kenneth Eie Pettersen

15 U 15.07.2013

Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelse av vedtak - Dispensasjon 
naust/fritidsbolig gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen

18 I 17.07.2013 Andreas Leidland Søknad om endring av tidligere delingstillatelse

16 I 26.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttale til søknad om dispensasjon for naust og 
brygge gnr. 6 bnr. 8,61

Parter i saken:
            
TIL Andreas Leidland / 

Kenneth Eie Pettersen
Ytstebrødveien 175 / 
Kjersåsveien 15

4373 EGERSUND

SØK Seglem & Åse as Storevollsveien 11 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.04.2013
Arkiv: :GBR-6/8, GBR-
6/61, FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/2088
Journalpostløpenr.:
13/10954

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
116/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013
151/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 
61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie Pettersen -
Skjelbreid
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 25.10.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av 
naust/fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61.
Søknaden omfatter ikke regulerte båtplasser vist med formål privat småbåtbanlegg sjø 
(PSS1) i reguleringsplanen. Dette tiltaket er omsøkt og godkjent i egen sak.
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og 
tillatt område for brygger.
Fullstendig søknad om dispensasjon ble mottatt her 04.01.13.
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader.

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

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og tillatelse til 
oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til at 
søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt høyde 
og område for brygge da bebyggelsens utforming og utstrekning går klart frem av 
reguleringsplanen. Disse forholdene er utførlig drøftet i reguleringsplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i reguleringsplanen om å redusere de 
samlede inngrepene i området mest mulig.

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

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”
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Votering utsettelsesforslag:
Roger Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

11.06.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Anders Ege (AP) foreslo slikt vedtak: 
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid 
med reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har 
kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon.
Det finnes også tilsvarende brygger.

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

Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-151/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid 
med reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har 
kommet til at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
tillatt høyde og område for brygger da hensynet til springflo ivaretas av dispensasjon.
Det finnes også tilsvarende brygger.

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Skjelbreid gnr. 6 bnr. 8 m.fl., vedtatt av 
kommunestyret 11.09.08.
Eiendommene er regulert til byggeområde fritidsbebyggelse og spesialområde – privat 
småbåtanlegg land og sjø.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført følgende i skriv av 12.12.12:
Brygge 6/8
I forbindelse med søknad om oppføring av naust/nausthytte er det et ønske om å rette opp 
eksisterende brygge slik at ytterkant av brygge flukter med retningen på naustet.
Dette vil medføre at det nordøstre hjørnet vil komme 0,9 m og det nordvestre hjørnet 2,4 m ut fra 
eksisterende bryggekant. Det må nevnes at det i dag er en pir som stikker lenger ut enn den utvidede 
brygga vil stikke. Hele tiltaket ligger inne i et område som er regulert til småbåtanlegg og 
formålsbestemmelsene vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Tiltaket vil ikke være til noen ulempe for andre.

Brygge 6/61
I forbindelse med søknad om nausthytte ønsker en å bygge en brygge som stikker ut 3 meter og 1 
meter lenger mot øst enn byggets bredde.
Den ekstra meter brygge mot øst blir del av bryggeanlegg på østsiden av nausthytte. Ref. godkjent 
rammetillatelse sak 395/12.
Brygge ligger også i et område som er regulert til småbåtanlegg og formålsbestemmelsene vil ikke bli 
vesentlig tilsidesatt.
Bryggen vil tjene som ekstra rømningsvei. Området er utsatt for mye vind, og den omsøkte brygge vil 
være med å gi ly for bryggene på østsiden.

Gesims-/mønehøyde 6/8
Det søkes om dispensasjon for gesims-/mønehøyde. Disse er i reguleringsbestemmelsene satt til 
henholdsvis 3,5 og 5,5 m fra topp grunnmur.
Omsøkte bygning vil ha gesims-/mønehøyde på henholdsvis 3,5 og 5,5 m målt fra topp grunnmur. 
Skal en legge til grunn støpt flate vil høydene bli 0,69 m høyere.
Årsaken til at en har omsøkt bygningen med disse mål er at en på denne måte vil få et søtrre nyttbart 
areal i 2. etg.
Det henvises til oppført naust/nausthytte på gbnr. 6/9 6/15 som ligger inn under samme 
reguleringsplan. Denne har gesims og mønehøyde som er 0,3 m høyere enn omsøkt bygning.
Disse to bygninger vil med dette få det samme uttrykk.
Ut fra ovennevnte bør en ikke forskjellsbehandle de to tiltak.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av blant annet 
plassering av hytte F1. I skriv av 16.11.07 der det refereres til drøftingsmøte mellom 
Eigersund kommune avholdt 10.03.06 oppgis blant annet følgende punkt som grunnlag for å 
trekke innsigelsen:
- F1 trekkes lengre inn på land for å unngå utfylling.

Dette utspillet var etter at kommunen selv foreslo å ”redusere viste areal for småbåtanlegg 
på land maksimalt”.

En viktig og grunnleggende forutsetning for å kunne vedta reguleringsplanen var altså at de 
samlede inngrepene i området måtte reduseres mest mulig.

Reguleringsplanen er av nyere dato, og en kan vanskelig se at forholdene skal stille seg 
annerledes enn på reguleringstidspunktet. Dispensasjoner i slike tilfeller bør begrenses til 
forhold knyttet til detaljer som ikke har vært gjenstand for vurdering i reguleringsplanarbeidet.

Det bør etter Rådmannens syn tillegges liten vekt på at tiltakene i seg selv ikke er store. I 
gjeldende kommuneplan er det lagt vekt på at en skal søke å harmonere bebyggelsen i hele 
Norda Sundet. Dette har også gått klart frem av planprosessen. Dispensasjonen bør derfor 
ses i et videre perspektiv for hele Norda Sundet. Dette synes spesielt naturlig siden 
dispensasjonssøknaden er av så generell karakter at den kan påberopes av de fleste 
hjemmelshavere i Norda Sundet. En slik stykkevis dispensering vil medføre en undergraving 
av vedtatte reguleringsplaner som et effektivt styringsverktøy i arealplanleggingen i 
kommunen.

I dispensasjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers begrunnelse for dispensasjon. 
I denne saken synes argumentene å være av generell karakter som i liten grad er eksklusive 
for de aktuelle eiendommene. En bør derfor være tilbakeholdne med å gi dispensasjon 
grunnet den forventning man skaper hos borgeren både knyttet til lempelig 
dispensasjonspraksis generelt, men også fordi det kan oppstå spørsmål om manglende 
likebehandling.

Selv om bryggen søkes plassert i formål avsatt til spesialområde – privat småbåtanlegg sjø, 
fremgår det klart av bestemmelser og planprosess at det ikke skal bygges brygger innenfor 
dette formålet. Rådmannen har derfor vanskelig for å se at tiltaket ikke i vesentlig grad 
tilsidesetter hensynet bak dette formålet. Søker har ikke utdypet hvorfor formålet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.

Videre skal det ikke være vanskelig å prosjektere en bruksenhet med tilstrekkelig sikkerhet 
mot brann. I denne sammenhengen synes det derfor unaturlig å vektlegge at bryggen kan 
brukes som rømningsvei. Dette momentet bør ikke tillegges vekt.

Hva gjelder gesims- og mønehøyde er også dette drøftet i planprosessen.
Det er i planen lagt opp til bygninger med 1,5 etasjer, det vil si hovedetasje med hems. Dette 
samsvarer med den lokale byggeskikken i Norda Sundet. Høyere bygning vil naturligvis
medføre et større nyttbart areal i 2. etasje, men dette kan ikke tillegges vekt i 
dispensasjonsvurderingen. Det er en planmessig ønskelig konsekvens at den tillatte 
mønehøyden på 5,5 meter ikke gir store arealer i 2. etasje. Dersom det nå skulle være 
ønskelig å tillate høyere bygg, bør dette løses gjennom en reguleringsendring da dette 
forholdet vil være aktuelt for hele planområdet.
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Høyden måles fra overkant støpt flate på grunnmur. Vegger som støpes på grunnmuren kan 
ikke i denne sammenhengen regnes som en del av grunnmuren. I så fall ville det åpnet for å 
kunne støpe flere meter høye vegger, for deretter å oppføre et 5,5 m høyt bygg over 
grunnmuren.

I saken det vises til på gnr. 6 bnr. 9, 15 er ikke godkjent høyde behandlet som dispensasjon. 
Beregningsmåte er ikke omtalt, men det fremgår av snittegninger at søker har regnet høyder 
på samme måte som i nærværende sak. Det er ansvarlig søkers ansvar at tiltaket er i 
samsvar med bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Oppfølgningen 
av dette forholdet vil være uavhengig av nærværende dispensasjonssøknad.
Rådmannen kan i alle tilfelle ikke se at det vil være usaklig forskjellsbehandling å behandle 
nærværende søknad korrekt. 

Rådmannen mener en eventuell dispensasjon vil være av så generell karakter at alle i 
planområdet kan påberope seg samme grunnlag for dispensasjon. Rådmannen er sågar 
kjent med at andre hjemmelshavere i området ønsker å bygge i strid med reguleringsplanen.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det reguleringsplanens bestemmelser om tillatte høyder og områder for brygger, og 
dispensasjon kan ikke gis.

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

Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at argumentene for å gi dispensasjon må være 
positive. Det vil si at fravær av for eksempel nabomerknader eller andre ulemper ikke i seg 
selv kan anses som en grunn for å gi dispensasjon. 

Det er i søknaden anført at bryggene vil gi ly til de omsøkte båtplassene mot øst (PSS1). 
Den eventuelle påkjenningen av vind og bølger på område avsatt til privat småbåtanlegg i 
sjø må anses må anses akseptert ved vedtakelsen av reguleringsplanen. Bruken av området 
må derfor avpasses de stedlige forholdene. Heller ikke PSS2 som ligger øst i planområdet vil 
få skjerming av brygger, da det også her er åpent mot vest. Den omsøkte bryggen er i alle 
tilfelle av såpass beskjeden størrelse at den i liten grad vil fungere som en bølgebryter. 
Nødvendigheten av en bølgebryter synes heller ikke prekær, og dette momentet bør ikke 
tillegges særlig vekt. 

Videre er det anført at et høyere bygg enn planen tillater vil gi det samme uttrykket som 
bygningen på eiendommen gnr. 6 bnr. 9, 15. På samme måte som en feil i andre saker ikke 
pålegger kommunen å behandle følgende saker likt, vil ikke konsekvensene av en slik feil 
pålegge kommunen å tillate de samme konsekvensene i følgende saker. 
Reguleringsplanen legger til grunn at bebyggelsen skal ha et uttrykk som samsvarer med 
øvrige byggeområder i Norda Sundet. 

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

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjon.

Naturmangfoldloven:
Konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldslovens §§ 7 – 12 synes avklart i 
reguleringsplanarbeidet. Dispensasjonen endrer ikke disse forutsetningene.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.
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Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til 
at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt 
høyde og område for brygger da…..

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277980 Oversiktskart
277970 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
261090 Dispensasjonssøknad
261091 Situasjonskart

251277
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av naust/utvidelse av brygge og ny brygge 
gnr. 6 bnr. 8, 61

278305 Nedskalerte tegninger

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.10.2012 Seglem & Åse as
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

2 U 19.11.2012 DKT-EIENDOM AS
Foreløpig svar på søknad om oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

7 I 29.11.2012 DKT-Eiendom AS
Vedr. oppføring av naust/fritidsbolig gnr. 69 bnr. 
8,61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie 
Pettersen

3 I 30.11.2012 Andreas Leidland
Forespørsel om dispensasjonsøknad vedr 
oppføring naust/fritidsbolig osv. gnr. 6 bnr. 8, 61

4 U 03.12.2012 Andreas Leidland
Foreløpig svar forespørsel om 
dispensasjonssøknad naust/fritidsbolig osv. gnr. 
6 bnr. 8, 61

6 I 04.01.2013 DKT- eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
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5 I 04.01.2013 DKT - eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
10 X 15.04.2013 Oversiktskart
9 X 15.04.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
11 X 16.04.2013 Nedskalerte tegninger

12 U 30.05.2013
DKT-EIENDOM AS; 
Seglem & Åse as; 
Andreas Leidland

Varsel/informasjon om befaring.

Parter i saken:
            
TIL Andreas Leidland / 

Kenneth Eie Pettersen
Ytstebrødveien 175 / 
Kjersåsveien 15

4373 EGERSUND

SØK Seglem & Åse as Storevollsveien 11 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 09.08.2013
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
13/21490

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
186/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Klage - Avslag på søknad om utsettelse av rivingsvilkår i 
tillatelse til oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602
  

Sammendrag:
Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse og dispensasjon for riving av 
eksisterende bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 og oppføring av ny. Det ble satt som vilkår 
at den eksisterende boligen skulle rives innen to måneder etter brukstillatelse var gitt på den 
nye boligen. Myklebust ønsket etter hvert å fjerne dette rivingsvilkåret.
Etter en omfattende prosess har rivingsvilkåret blitt stående. I den sammenheng søkte 
Myklebust i skriv av 16.03.13 søkt om utsettelse av rivingsvilkåret til det lar seg gjennomføre
å flytte huset til annen tomt på Ytstebrød. 
Planteknisk utvalg avslo denne utsettelsen i møte 30.04.13 som sak PTU-094/13.
Myklebust påklager dette vedtaket i skriv av 18.06.13.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan prøve hele saken på ny. Det kan gis utsettelse både på selve 
rivingsvilkåret og/eller oppgi et senere tidspunkt for når vedtak om pålegg skal fattes. 
Dersom klagen ikke gis medhold, sendes saken til Fylkesmannen i Rogaland for endelig 
avgjørelse.

Rådmannens forslag til vedtak 09.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.06.13 fra Rune Myklebust og har funnet at 
den ikke kan tas til følge da den ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da det 
påklagede vedtaket ble fattet.

Planteknisk utvalgs vedtak av 30.04.13 som sak PTU-094/13 om avslag på utsettelse av 
rivingsvilkår opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
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Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-048/11 den 13.12.11:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom.
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Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-104/12:
Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 30.04.13 som sak PTU-094/13:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 16.03.13 om 
utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse Ytstebrødveien 602 på 
eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre. Det 
fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og dette vil skape en forventning 
om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som forutsatt. På grunn 
av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at 
tiltakshaver har mottatt varselet.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
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18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 
omdisponert til boligformål.

23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.
13.12.11 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret frem til 01.05.12. Det 

varsles samtidig om at det vil bli gitt pålegg om retting dersom huset ikke er revet 
innen fristen.

03.05.12 Tiltakshaver opplyser at han har tatt kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og avtalt 
møte om saken den 06.06.12.

12.06.12 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret i vente på 
vurderingen til Fylkesmannen i Vest-Agder.

19.02.13 Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholder sitt tidligere vedtak av 03.09.07.
16.03.13 Rune Myklebust søker om utsettelse av rivingsvilkåret frem til huset kan flyttes til 

annen tomt på Ytstebrød.
30.04.13 Planteknisk utvalg avslår søknaden om utsettelse og varsler samtidig om at det vil bli 

fattet vedtak om pålegg dersom rivingsvilkåret ikke etterkommes.

Rune Myklebust anfører i klage av 18.06.13:
Med bakgrunn i sakens lengde og den tid og resurser som er nyttet i den, har vi nå kommet frem til en
løsning som vi oppfatter rådmannen støtter.

En varig løsning for oss vil være å flytte boligen til en regulert tomt på Ytstebrød.
Den 16.03.13 søkte vi derfor om å sette dato for fjerning av huset fra eiendommen til desember 2013.
Denne datoen er basert på den tid Larsen & Bjørkeland trenger for å ferdigstille og klargjøre en
byggetomt på Ytstebrød.

Vi har oppfattet en god og konstruktiv dialog med byggesaksbehandleren. Rådmannen fremmet slik vi
ser det et fornuftig forslag til vedtak overfor PTU.
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Vi har inngått avtale med utbygger og spesialfirma for gjennomføring av omsøkt tiltak, og har en
intensjon om å gjennomføre dette så hurtig som mulig. Jobben med å klargjøre huset for løft er 
allerede startet og jeg har forstått det slik at Larsen & Bjørkeland allerede har igangsatt 
søknadsprosessen for utbygging av feltet.

Svært urimelig vilkår satt i vedtak.
PTU valgte ikke å følge rådmannens innstilling. Vedtaket innebærer at huset skal være fjernet innen
01.06.2013. Vi mottar dette vedtaket per post 05.06.2013; 4 dager etter at fristen har gått ut.

Vi har til hensikt å gjennomføre alle krav satt av Eigersund kommune uten å bryte lover og forskrifter.
Vi oppfatter at det i vedtaket blir satt vilkår som i praksis er umulig å forholde seg til.
Vi kan umulig oppfylle kommunens vilkår når vi mottar vedtaket fire dager etter at fristen har gått ut.
Dagbøter vil starte 8 uker etter denne dato, samt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 
uker.

Vi ønsker en fornuftig løsning på denne byggesaken.
Det er fullstendig umulig for oss å etterkomme kommunens krav da fristen allerede har løpt ut når vi
mottar vedtaket.

Om vedtaket blir stående uendret; så har vi allerede brutt kommunens vedtak i saken uten å ha 
kunnet forhindre regelbruddet. Vil vi gjøre alt som må gjøres for å forhindre at vi bryter kommunens
vedtak i saken. Dette innebærer eventuelt å måtte flytte huset midlertidig over på en lastebiltralle inntil 
ny byggetomten er ferdig opparbeidet. Dette vil for oss fremstå som «lite konstruktivt».

Konsekvensen av vedtaket vil være at huset står parkert på samme eiendom oppå en lastebiltralle.

Huset skal utvilsom fjernes straks alle nødvendige tillatelser foreligger.
Dette ønsker vi å gjennomføre slik rådmannen skisserte og uten å bryte loven.
Vi håper at PTU ser urimeligheten med å sette en dato for riving 4 dager før vedtaket mottas av 
oss.

Rådmannens har i lys av klagen satt oppfølgningen av klagen i bero frem til planteknisk 
utvalg har behandlet den.

Det aktuelle byggefeltet Myklebust ønsker å flytte boligen til er ikke byggeklart. Utbygger 
Larsen & Bjørkeland har søkt om opparbeidelse, men har ennå ikke levert en fullstendig 
søknad som kan tas til behandling. 

Saksbehandlers vurderinger:
Klagen er rettidig og skal tas til behandling.

Klagen synes å bygge på en misforståelse som følger av at det ble varslet om at det ville bli 
fattet vedtak om pålegg samtidig som søknaden om utsettelse ble avslått.
Det er kun avslaget på utsettelsen som kan påklages. Varselet om pålegg er ikke i seg selv 
et enkeltvedtak som kan påklages. Ut fra omstendighetene vil disse to forholdene imidlertid
overlappe hverandre til en viss grad.

Planteknisk utvalg varslet Myklebust om at det ville bli fattet vedtak om pålegg om riving 
allerede 13.12.11 som sak PTU-048/11. Fristen ble da satt til 01.05.12.
Rune Myklebust må derfor ha vært innforstått med at kommunen ville følge opp 
rivingsvilkåret som ble satt i den opprinnelige tillatelsen. Det må antas at det ble gitt en ny 
frist for når det vil bli fattet pålegg om retting for å gjøre det klart for Myklebust at han ikke 
skulle bli skadelidende for at han gjennom de forvaltningsrettslige adgangene til å prøve å få 
fjernet og deretter utsatt rivingsvilkåret.

Det skal påpekes at rivingsvilkåret inntrådte med endelig virkning da Fylkesmannen i Vest-
Agders vedtak forelå. Tiltakshaver har en selvstendig plikt til å etterkomme dette vilkåret 
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omgående. Kommunens eventuelle vedtak om pålegg er bare en sanksjonsmulighet som 
kan brukes dersom tiltakshaver ikke følger pliktene sine.
I så måte må de deler av klagen som gjelder når pålegg skal fattes, kun oppfattes som 
kommentarer til forhåndsvarselet. Det er ikke klagerett på denne delen av vedtaket da varsel 
om pålegg ikke er et enkeltvedtak. Selve vedtaket om pålegg kan påklages så snart det er 
fattet.

Det fremgår av det ovennevnte at unnlatelse å etterkomme rivingsvilkåret er en overtredelse 
av plan- og bygningsloven helt frem til huset er fjernet. 
Rådmannen oppfatter Myklebusts fremtoning som at han ikke er villig til å rive huset uten at 
kommunen sanksjonerer mot ham gjennom å fatte vedtak om pålegg.
Dette taler for at det ikke bør gis ytterligere utsettelse.

Det skal også nevnes at det aktuelle boligfeltet Myklebust viser til ikke er påbegynt. Det 
gjenstår altså fortsatt å søknadsbehandle selve oppføringen av huset på den tiltenkte 
eiendommen i det nye boligfeltet.
En slik behandling må gjøres på selvstendig grunnlag, men det er likevel grunn til å tro at 
tiltaket skal kunne la seg gjennomføre. Det er knyttet større usikkerhet til når boligfeltet vil bli 
byggeklart.

Siden spørsmålet hvorvidt rivingsvilkåret skal gjelde har pågått siden 2008 kan det videre 
argumenteres for at det spiller liten rolle om vilkåret utsettes noen få ekstra måneder. Et slikt 
argument bør likevel ikke tillegges særlig vekt da kommunen bør se til at en ikke blir for 
unnlatende i oppfølgningen av overtredelser.

Avslutningsvis skal det bemerkes at huset må anses som fjernet/revet dersom det løftes opp 
på lastebiltralle. Huset kan, uten å omsøkes, stå midlertidig på tralle i inntil 2 måneder. 
Dersom huset står lenger, må det midlertidige tiltaket omsøkes.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. Det anbefales videre at vedtak om pålegg 
fattes av administrasjonen som forutsatt i det påklagede vedtaket.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage av 18.06.13 fra Rune Myklebust og har kommet til 
at klagen kan gis delvis medhold.

Det gis ikke utsettelse på rivingsvilkåret satt i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08, 
men vedtak fattet av Planteknisk utvalg den 30.04.13 som sak PTU-094/13 omgjøres for den 
del som omtaler når det skal fattes vedtak om pålegg. Nytt punkt skal lyde:
Dersom boligen ikke er revet innen 01.01.2014, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Vedtaket PTU-094/13 gjelder for øvrig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 28 og plan- og bygningslovens § 32-3.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

289198
Klage på kort tidsfrist for utført riving gnr. 2 bnr. 36  - tidsfrist er utløpt når vedtaket 
mottas

273979
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus og garasje -
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

274021 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602

4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
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bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008
Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as

Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010 Fylkesmannen i Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
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Rogaland Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust
Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36

58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL
72 X 03.12.2010 Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
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garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010

Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

94 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring
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95 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
96 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

97 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Miljøverndep

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

99 I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

98 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
0

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
1

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
2

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
3

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
4

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
6

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
7

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort

10
8

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
0

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

11
6

I 16.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversikt over saker hos Fylkesmannen i 
Rogaland

11
1

U 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus -
gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

11
2

I 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36, Ytstebrødveien 602

11
4

I 08.05.2012 Rune Myklebust
Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om 
riving.

11
3

I 11.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602 - krav om at vedtak av 
03.09.2007 oppheves gnr. 2 bnr. 36

11
7

I 06.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oversendte dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11
8

I 07.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel om rettslig skritt - referat fra møte 
06.06.12 - Ytstebrødveien 602

11
9

U 02.07.2012 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
0

I 05.07.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Bolighus og garasje gnr.2 bnr.36 - Fylkesmanen 
vurdering av om sak 2007/469 skal vurderes på 
nytt

12
1

I 29.07.2012 Rune Myklebust
Ny vurdering gnr/bnr 2/36, Ytstebrødveien 602. 
FMVA Ref. 2007/469

12 U 06.08.2012 Fylkesmannen i Vest- Oversendelse av saksdokumenter - Bolighus og 
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3 Agder garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
2

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter gnr. 2 
bnr. 36

12
5

U 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
begjæring om omgjøring av vedtak

12
4

I 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr.  gnr. 2 bnr. 36 - begjæring om omgjøring 
av vedtak fra Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
6

U 15.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter  gnr. 2 
bnr. 36 - begjæring om omgjøring av vedtak

12
7

I 10.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ber om uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland -
Ytstebrødveien 602 - begjæring om omgjøring fra 
Rune Myklebust - deres ref. 2006/5247

12
8

I 19.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vår ref. 2007/469, deres ref. 2006/5247 -
Ytstebrødveien 602 - fristutsettelse innvilges

12
9

I 08.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602, begjæring om omgjøring -
uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland sendes til 
orientering og for eventuelle merknader

13
0

I 21.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Merknader til Fylkesmannens brev av 03.10.12 -
til orientering

13
1

I 17.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og 
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

13
2

I 18.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. Ytstebrødveien 602, Rune Myklebust

13
3

I 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedrørende oversendelse av saksdokumenter -
Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 m.m.

13
4

U 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

SV: Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 
m.m.

13
5

I 19.02.2013
Fylkesmannen i Vest 
Agder

Fylkesmannens vurdering av begjæring om 
omgjøring av vedtak av 03.09.07 gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

13
8

I 16.03.2013 Rune Myklebust
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår -
Ytstebrødveien 602

13
6

I 18.03.2013 Larsen & Bjørkeland AS Vedrørende fremdrift Ytstebrød

13
9

X 19.03.2013 Oversiktskart

14
0

I 21.03.2013 Rune Myklebust
Bekreftelse på søknad om utsettelse gnr. 2 bnr. 
36

14
1

U 29.05.2013 Rune Myklebust

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

14
2

I 19.06.2013 Rune Myklebust
Klage på kort tidsfrist for utført riving gnr. 2 bnr. 
36  - tidsfrist er utløpt når vedtaket mottas

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER
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SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
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Rune Myklebust
Ytstebrødveien 604
4374 Egersund 18.06.2013

Eigersund kommune
Byggesak

Deres ref. 08/190/141/GBR-2/36,FA-L42
Urimelig kort tidsfrist for utført riving. Tidsfrist er utløpt når vedtaket mottas av oss. 

Med bakgrunn i sakens lengde og den tid og resurser som er nyttet i den, har vi nå kommet frem til en 
løsning som vi oppfatter rådmannen støtter.

En varig løsning for oss vil være å flytte boligen til en regulert tomt på Ytstebrød.
Den 16.03.13 søkte vi derfor om å sette dato for fjerning av huset fra eiendommen til desember 2013. 
Denne datoen er basert på den tid Larsen & Bjørkeland trenger for å ferdigstille og klargjøre en byggetomt 
på Ytstebrød.

Vi har oppfattet en god og konstruktiv dialog med byggesaksbehandleren. Rådmannen fremmet slik vi ser 
det et fornuftig forslag til vedtak overfor PTU. 

Vi har inngått avtale med utbygger og spesialfirma for gjennomføring av omsøkt tiltak, og har en intensjon 
om å gjennomføre dette så hurtig som mulig. Jobben med å klargjøre huset for løft er allerede startet og jeg 
har forstått det slik at Larsen & Bjørkeland allerede har igangsatt søknadsprosessen for utbygging av feltet.

Svært urimelig vilkår satt i vedtak.
PTU valgte ikke å følge rådmannens innstilling. Vedtaket innebærer at huset skal være fjernet innen 
01.06.2013. Vi mottar dette vedtaket per post 05.06.2013; 4 dager etter at fristen har gått ut.

Vi har til hensikt å gjennomføre alle krav satt av Eigersund kommune uten å bryte lover og forskrifter.
Vi oppfatter at det i vedtaket blir satt vilkår som i praksis er umulig å forholde seg til.
Vi kan umulig oppfylle kommunens vilkår når vi mottar vedtaket fire dager etter at fristen har gått ut.
Dagbøter vil starte 8 uker etter denne dato, samt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker.

Vi ønsker en fornuftig løsning på denne byggesaken.
Det er fullstendig umulig for oss å etterkomme kommunens krav da fristen allerede har løpt ut når vi mottar 
vedtaket. 

Om vedtaket blir stående uendret; så har vi allerede brutt kommunens vedtak i saken uten å ha 
kunnet forhindre regelbruddet. Vil vi gjøre alt som må gjøres for å forhindre at vi bryter kommunens 
vedtak i saken. Dette innebærer eventuelt å måtte flytte huset midlertidig over på en lastebiltralle inntil ny 
byggetomten er ferdig opparbeidet. Dette vil for oss fremstå som «lite konstruktivt».

Konsekvensen av vedtaket vil være at huset står parkert på samme eiendom oppå en lastebiltralle.

Huset skal utvilsom fjernes straks alle nødvendige tillatelser foreligger.
Dette ønsker vi å gjennomføre slik rådmannen skisserte og uten å bryte loven. 
Vi håper at PTU ser urimeligheten med å sette en dato for riving 4 dager før vedtaket mottas av oss. 

Med vennlig hilsen
Rune Myklebust
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.03.2013
Arkiv: :GBR-2/36, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
08/190
Journalpostløpenr.:
13/8519

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
094/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

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

Sammendrag:
Rune Myklebust søkte den 07.02.06 om tillatelse/ dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for en ekstra bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36.
Formannskapet ga den 21.06.06 som sak FS-085/06 dispensasjon til oppføring av ny bolig. 
Fylkesmannen i Rogaland påklaget vedtaket. Fylkesmannen i Vest-Agder omgjør den 03.09.07 
kommunens vedtak og avslår søknaden.

Rune Myklebust kom den 18.11.06 med innspill til rullering av kommuneplanen hvor han ønsket 
å gjøre eiendommen om til boligområde. Fylkesmannen i Rogaland hadde innsigelse til dette, 
og Miljøverndepartementet tok innsigelsen til følge den 04.11.08.

Rune Myklebust søkte den 14.02.08 om tillatelse/dispensasjon for riving av eksisterende bolig 
og oppføring av ny. Miljøutvalget ga den 17.06.08 som sak M-102/08 tillatelse til dette. Det ble 
satt som vilkår for tillatelsen at den eksisterende boligen skulle rives innen to måneder etter 
brukstillatelse var gitt på den nye boligen.

Tiltakshaver henvendte seg senere til Miljøverndepartementet som ba kommunen i samarbeid 
med fylkesmannen å foreta en ny vurdering av om av om vilkåret om riving og eksisterende 
bolig medfører slike fordeler for landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og 
samfunnskostnadene ved rivingen.
Rådmannen avholdt møte sammen med Fylkesmannen i Rogaland hvor en fant at 
rivingsvilkåret måtte opprettholdes.
Miljøutvalget fattet den 17.03.11 som sak M-050/11 at Rådmannen ikke hadde myndighet til å 
foreta denne nye vurderingen.
Miljøutvalget fattet den 12.05.11 som sak M-082/11 at rivingsvilkåret i sak M-102/08 bør fjernes.
Miljøverndepartementet fant i sin vurdering av 15.06.11 ikke grunnlag for å omgjøre 
rivingsvilkåret i sak M-102/08.
Miljøverndepartementet fant i skriv av 07.11.11 ikke grunnlag for å se på saken på nytt.

Planteknisk utvalg vedtok den 13.12.11 som sak PTU-048/11 å utsette rivingsvilkåret samtidig 
som det ble varslet om pålegg om retting dersom boligen ikke var revet innen 01.05.12.

Tiltakshaver har vært i kontakt med diverse folkevalgte organer uten at dette førte frem. I skriv 
mottatt her 03.05.12 opplyses det at han har varslet rettslige skritt mot Fylkesmannen i Vest-
Agder. Fylkesmannen i Vest-Agder besluttet i den anledning å vurdere saken på nytt.
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På grunn av de nye opplysningene fattet Planteknisk utvalg den 12.06.12 som sak PTU-104/12 
vedtak om å avvente Fylkesmannens nye vurdering.

Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholdt den 19.02.13 sitt vedtak av 03.09.07.
Saken er dermed endelig avgjort, og planteknisk utvalgs vedtak PTU-048/11 om varsel om 
pålegg om riving antas å gjelde.
I den anledning har Rune Myklebust i skriv av 16.03.13 søkt om utsettelse av rivingsvilkåret til 
det lar seg gjennomføre å flytte huset til annen tomt på Ytstebrød.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden av 16.03.13 fra Rune Myklebust om utsatt frist til 
å oppfylle vilkåret om riving av boligen Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 til 
01.12.13, og har funnet å kunne etterkomme søknaden da utsettelse som omsøkt vil ha liten 
samfunnsmessig betydning. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, 
varsles det på ny om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 
vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne 
fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.12.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg 
som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan-
og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, 
nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i 
kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter 
at tiltakshaver har mottatt varselet.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.
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Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.”

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

PTU-094/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.
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Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøutvalget fattet følgende vedtak som sak M-102/08 den 17.06.08:
M-102/08 Vedtak:
Miljøutvalget finner, jfr. plan- og bygningsloven § 7, at det foreligger en overvekt av særlige grunner 
som tilsier at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl. § 17-2 kan gis.
Eldre bygninger må rives senest 2 mnd. etter brukstillatelse for ny bolig er gitt.

Dette med følgende begrunnelse:
 Det er søkt om å erstatte eksisterende bolig med en ny bolig/garasje.
 Tiltaket medfører ingen bruksendring av eiendommen.
 Fylkesmannen i Rogaland har ingen vesentlig merknader.

Det gis rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig og
garasje på følgende vilkår:

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt kart og skal utstikkes av oppmålingskontoret eller annet 

godkjent foretak.
3. Før byggearbeidet kan igangsettes må alt arbeid være belagt med ansvar og det må være gitt 

igangsettingstillatelse.
4. Eiendommen må knyttes til offentlig avløpsanlegg når kommunalt renseanlegg er klart. Som 

midlertidig løsning kan det søkes om utslippstillatelse for minirenseanlegg.
5. Eventuelle merknader fra Statens vegvesen vedrørende avkjørsel må etterkommes.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 og §§ 93-95.

Vedtaket er enstemmig.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 17.03.11 som sak M-050/11:
M-050/11 Vedtak:

Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta en slik vurdering som 
Miljøverndepartementet ber om i skriv av 05.05.10.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Miljøutvalget fattet følgende vedtak den 12.05.11 som sak M-082/11:
M-082/11 Vedtak:

Miljøutvalget har funnet at rivingsvilkåret i vedtak M-102/08 av 17.06.08 bør fjernes.

Miljøutvalget kan ikke se noen samfunnsnyttig verdi ved riving.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 35.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 01.11.11 som sak PTU-010/11:
PTU-010/11 Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av ytterligere opplysninger/informasjon.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak som sak PTU-048/11 den 13.12.11:
Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og bygningslovens § 
32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 17.06.08 vedrørende riving av 
Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. Denne fristen 
er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2012, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at pålegget 
er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 350,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til plan- og 
bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd bokstav b, nr. 2. 
Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte formål i kommuneplanens 
arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker etter at tiltakshaver har 
mottatt varselet.

Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak den 12.06.12 som sak PTU-104/12:
Planteknisk utvalg tar saken til orientering.

Oppfølgningen av vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 utsettes til det foreligger nye 
opplysninger i saken eventuelt endelig avgjørelse.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Hele sakskomplekset er omfattende og er for enkelthets skyld oppsummert på denne måte:
07.02.06 Søknad om dispensasjon – oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
05.04.06 FS 050/06 – FS anbefaler disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
19.05.06 Fylkesmannen i Rogaland fraråder dispensasjon.
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21.06.06 FS 085/06 – FS gir disp. til oppføring av nytt bolighus og garasje/redskapshus.
03.08.06 Fylkesmannen i Rogaland påklager vedtak 085/06.
25.10.06 FS 135/06 – FS opprettholder vedtak 085/06.
18.11.06 Tiltakshaverne kommer med innspill til rullering av kommuneplan. Området ønskes 

omdisponert til boligformål.
23.05.07 Fylkeslandbruksstyret fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
31.05.07 Fylkesmannen i Rogaland fremmer innsigelse til forslag om omdisponering.
03.09.07 Fylkesmannen i Vest-Agder opphever vedtak 085/06 – søknad om disp. avslås.
14.02.08 Søknad om rammetillatelse – riving av eksisterende og oppføring av nytt.
17.06.08 MU 102/08 – MU gir disp. til riving og oppføring av ny bolig.
17.07.08 Igangsettingstillatelse for grunn- og terrengarbeid.
04.11.08 Miljøverndepartementet tar innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til 

følger og godkjenner ikke utbygging til boligformål for område B30.
22.01.09 Igangsettingstillatelse for øvrig arbeid.
02.02.09 Sivilombudsmannen anmoder Fylkesmannen i Vest-Agder å vurdere vedtak 085/06 på 

ny. Eigersund kommune er ikke part i saken i forhold til Sivilombudsmannen og har 
bare mottatt gjenpart av korrespondanse mellom partene.

23.03.09 Fylkesmannen i Vest-Agder er på befaring vedrørende vedtak 085/06.
26.02.10 Sivilombudsmannen kommer til at det ”riktige nå vil være å la saken bero” etter at 

Fylkesmannen i Vest-Agder fastholder at det ikke er grunnlag for å vurdere saken på 
nytt.

05.05.10 Miljøverndepartementet anmoder kommunen, i samarbeid med fylkesmannen om ny 
vurdering av rivingsvilkåret i vedtak 102/08.

31.05.10 Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune v/ Rolfsen og Valle drøfter vedtak 
102/08 i møte. Konklusjonen er at det ikke foreligger nye opplysninger som skulle tilsi 
en endring av vedtaket. Dette da rådmannen har innstilt på riving av eksisterende 
bolig før brukstillatelse gis for ny bolig, mens MU har funnet at rivingsvilkåret settes til 
to måneder etter midlertidig brukstillatelse er gitt.

13.06.10 Anmodning om midlertidig brukstillatelse på ny bolig.
29.07.10 Det gis midlertidig brukstillatelse.
06.12.10 Kommuneadvokaten finner at det ikke foreligger saklig grunn til å ta saken opp på ny.
07.01.11 Fylkesmannen i Rogaland oversender begrunnelse for ny vurdering til 

Miljøverndepartementet.
17.03.11 Miljøutvalget finner at Rådmannen ikke hadde myndighet til å foreta ny vurdering.
12.05.11 Miljøutvalget finner at rivingsvilkåret bør fjernes.
15.06.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å fjerne rivingsvilkåret.
07.11.11 Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å se på saken på nytt.
13.02.11 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret frem til 01.05.12. Det 

varsles samtidig om at det vil bli gitt pålegg om retting dersom huset ikke er revet 
innen fristen.

03.05.12 Tiltakshaver opplyser at han har tatt kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og avtalt 
møte om saken den 06.06.12.

12.06.12 Planteknisk utvalg gir utsettelse for håndheving av rivingsvilkåret i vente på 
vurderingen til Fylkesmannen i Vest-Agder.

19.02.13 Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholder sitt tidligere vedtak av 03.09.07.
16.03.13 Rune Myklebust søker om utsettelse av rivingsvilkåret frem til huset kan flyttes til 

annen tomt på Ytstebrød.

Miljøverndepartementet skriver i brev av 05.05.10 blant annet:
Departementet mener i likhet med fylkesmannen at det ikke foreligger rettslig interesse i å prøve den 
opprinnelige byggetillatelsen, men ser at Myklebust kan ha en interesse i få vurdert betydningen av 
vilkåret om rivetillatelse i den nye saken.

Som påpekt ovenfor mener departementet det er sterkt kritikkverdig å tillate en utbygging i strid med 
departementets vedtak. Når dette av ulike årsaker likevel er gjort, og bygningene er oppført, mener 
departementet at det kan stilles spørsmålstegn ved gevinsten av å rive eksisterende bolig. 
Departementet er i tvil om dette vilkåret bidrar til å ivareta de nevnte landbrukshensyn, da det er 
usikkert om det vil være aktuelt å dyrke opp dette inneklemte arealet.

Departementet mener på denne bakgrunn at kommunen, i samarbeid med fylkesmannen, bør foreta 
en fornyet vurdering av om vilkåret om riving og eksisterende bolig medfører slike fordeler for 

Side 958 av 1043



7

landskap, friluftsliv og/eller jordvern at det forsvarer miljø- og samfunnskostnadene ved rivingen. Det 
bes om at departementet blir holdt underrettet om den videre korrespondansen i saken.

Miljøverndepartementet kommer med følgende vurdering i skriv datert 15.06.11:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 kan departementet på visse vilkår omgjøre underordnet organs 
vedtak. Etter en gjennomgang av de foreliggende opplysninger i saken finner Miljøverndepartementet 
ikke tilstrekkelig grunnlag for å omgjøre rivingsvilkåret i medhold av forvaltningslovens § 35 i dette 
tilfellet. Vi kan ikke se at vedtaket lider av slike feil at det må anses for ugyldig eller at det foreligger 
slike offentlige eller nasjonale interesser som tilsier en endring av vedtaket.

Departementet finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gripe inn i saken. vi viser til at fylkesmannen i 
sin fornyede vurdering av 07.01.2011 inngående har kommentert at de forhold som er tatt opp av 
departementet. Departementet mener etter dette at rivingsvilkåret er saklig begrunnet, og finner derfor 
ikke grunn til å fjerne vilkåret. Departementet har ut over dette ingen ytterligere kommentarer i sakens 
anledning.

Det påpekes for øvrig at rivingsvilkåret ikke kan anses for fjernet gjennom vedtaket i Miljøutvalget av 
12.05.2011. dersom kommunen selv ønsker å treffe vedtak om å fjerne dispensasjonsvilkåret, må slikt 
vedtak sendes på høring til fylkesmannen. Det må også gis klagerett på et eventuelt vedtak. Ut i fra 
sakens etter hvert lange forhistorie må det påregnes at fylkesmannen vil uttale seg negativt til et slikt 
vedtak.

I skriv av 07.11.11 opplyser Miljøverndepartementet til Rune Myklebust:
Det vises til ditt brev av 21.06.11, der det bes om en ny gjennomgang av saken. Herunder bes det om 
en avklaring av din rettslige interesse i å få behandlet den første byggesaken, samt at departementet 
ser nærmere på realiteten i fylkesmannens brev av 07.01.11.

Departementet har tatt stilling til om du hadde rettslig interesse i å få behandlet klage over den første 
byggesaken i vårt brev av 05.05.10 til kommunen samt i brev av 15.06.11 til deg.

Vi viser også til vårt vedtak av 04.11.08, der departementet fant at utbygging til boligformål på din 
eiendom ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Departementet godkjente ikke 
kommuneplanen for Eigersund for område B30, som er det området tidligere avslag i saken gjelder. 
Departementet tok dermed endelig stilling til arealbruken for eiendommen.

I vårt brev av 15.06.11 har departementet tatt stilling til realiteten i saken som gjelder rivingsvilkåret, 
herunder fylkesmannens vurderinger. Departementet har på bakgrunn av din henvendelse ikke funnet 
grunnlag for å se på saken på nytt. Saken er med dette endelig avgjort.

Rune Myklebust har i skriv datert 13.11.11 anført følgende:
Dette er en komplisert og lang sak som igjen skal opp til politisk vurdering. Vi har siden starten av 
saken for snart seks år siden hatt full politisk støtte i kommunen. Dette har vært et avgjørende 
argument og god motivasjon for at vi har fortsatt kampen mot forvaltningen der vi har hevdet overfor 
sivilombudsmannen at fylkesmannen har utsatt oss for usaklig forskjellsbehandling i saken vår. 
Sivilombudsmannen har funnet store feil og mangler ved fylkesmannens saksbehandling. 

Fylkesmannen benekter ikke at han har foretatt urett mot oss i hans saksbehandling, men nekter å 
rette opp i feilene på bakgrunn av at vi i 2008 søkte om riving og bygging. Denne søknaden ble 
innlevert etter samtale med fylkesmannen. Året etter i 2009 var det sivilombudsmannen kom med sin 
“knusende” vurdering av saksbehandlingen fylkesmannen hadde foretatt i vår byggesøknad fra 2006. 
Fylkesmannen hevder at det ikke finnes rettslig interesse for en fornyet vurdering, siden vi har fått 
bygget nytt hus. Vi hevder at det er en vesentlig forskjell i disse to søknadene, der det er et 
rekkefølgekrav om å rive eksisterende bolig i siste søknad. Sivilombudsmannen støtter oss også her 
men fylkesmannen nekter å rette seg. 
Et samlet storting har ved flere anledninger gitt uttrykk for at forvaltningen skal rette seg etter 
ombudsmannens uttalelser og anbefalinger. 

Etter at miljøutvalget foretok befaring i mai i år og kom frem til å fjerne vilkår om riving av vårt hus har 
Miljøverndepartementet konkludert med ikke å foreta seg noe i saken (det vil si at huset allikevel må 
rives). Miljøverndepartementet har i sin helhet i denne avgjørelse støttet seg til fylkesmannens 
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vurderinger og ikke nevnt miljøutvalget sin vurdering i saken i det hele tatt. Fylkesmannen har nyttet 
feilinformasjon overfor departementet. Vi mener det er beklagelig at fylkesmannens “spill” har utviklet 
seg i en slik retning. Dette har vi reagert på overfor departementet. Miljøverndepartementet ba 
Eigersund kommune i samarbeid med fylkesmannen foreta en fornyet vurdering i saken; for deretter 
ikke vektlegge kommunens vurdering! Det oppleves som om de demokratiske reglene ikke skal gjelde 
i denne saken. Det er kun miljøutvalget som har foretatt befaring, og det er kun miljøutvalget som sitter 
på lokalkunnskap som tilsier beste forutsetning for vurdering i saken. Vi ba derfor departementet 
28.06.11 om en fornyet gjennomgang, dette fordi flere av fylkesmannens argumenter ikke kan anses 
som saklige og faktiske. Dette har miljøverndepartementet valgt å gjøre. 

Vi har i denne vanskelige saken hatt til hensikt å nytte oss av de ordinære offentlige klageinstansene. 
Sivilombudsmannen har uttalt seg klart i saken. Fylkesmannen har nektet å rette seg etter 
sivilombudsmannens anmodninger. Vi tok derfor kontakt med stortingets direktør siden Stortinget har 
bestemt at forvaltningen skal rette seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Stortingets direktør 
fremsatte tre løsninger for saken: 
1. Be departementet vurdere om forholdene lå til rette for departemental overprøving. 
2. Be en stortingsrepresentant reise saken politisk. 
3. Reise sivilt søksmål mot forvaltningen. 

Vi har forståelse for at byggesakskontoret ønsker en dato å forholde seg i forhold til saken og av den 
grunn har lagt saken frem for planteknisk utvalg nå. Vi har minst av alle til hensikt å trenere denne 
saken mer enn nødvendig. Samtidig ønsker vi å nytte alle de rettigheter og muligheter som storting og 
politikere har gitt oss som borgere i dette landet. 

Vi har et ønske om å kontakte en stortingspolitiker slik stortingsdirektøren fremsetter. Dette for å få 
bragt saken opp på høyeste politiske nivå. 

Vi mener at saken har svært viktige sider ved seg. Fylkesmannen har utsatt lokalpolitikere i 
kommunen, sivilombudsmannen og oss for maktmisbruk. Ved å slippe saken her godtar vi at 
fylkesmannen utsetter enkeltborgere for usaklig forskjellsbehandling- noe som er forbudt i Norge. 

Hvis planteknisk utvalg velger å varsle om pålegg allerede i førstkommende møte,fratas vi vår 
mulighet til å løfte saken opp på høyeste politiske nivå slik stortingets direktør har anbefalt oss. 

Velger planteknisk utvalg å sette en dato til for eksempel 01.05.2012 bør dette være tilstrekkelig tid for 
oss å løfte saken til høyeste politiske nivå. Dermed sikres rettsikkerheten i denne saken. 

Vi vil selvsagt rette oss strengt etter planteknisk utvalg sin konklusjon i saken uansett utfall.

I skriv mottatt her 03.05.12 har Rune Myklebust opplyst:
Min hensikt har vært å gi en tilbakemelding i saken innen 1. mai. Men jeg har ventet på et avgjørende
svar fra Fylkesmannen i Vest Agder. Dette svaret har jeg fått i dag 3. mai.

Som kjent ble fristen for å rive utsatt i møtet slik du refererer i din epost.

Jeg startet som annonsert i mitt tidligere brev å kontakte stortingspolitikere. Jeg har møtt full forståelse 
og ble anbefalt å oversende denne spesielle saken til stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Dette 
ble gjort og denne henvendelsen ble besvart av komiteen. Kontrollkomiteen uttaler at de anser det 
som uheldig at forvaltningen ikke retter seg etter sivilombudsmannens anmodninger. Videre opplyser 
kontrollkomiteen at de ikke kan ta opp saken til gjennomgang på bakgrunn av at sivilombudsmannen 
allerede har uttalt seg i saken.

Advokatfirmaet Bull & Co har på vegne av oss sendt et «Varsel om rettslig skritt» til Fylkesmannen i 
Vest-Agder (FMVA) og Miljøverndepartementet.

I dag 3. mai har FMVA vært i dialog med vår advokat og sett fornuften med ett møte. Det ble derfor 
avtalt et møte mellom oss og FMVA i begynnelsen av juni.

Det er FMVA som i sin tid trakk tilbake byggetillatelsen gitt av formannskapet.

Jeg har i denne saken jobbet så raskt som overhode mulig og det byråkratiske systemet tillater, og jeg
beklager at FMVA ikke hadde mulighet for å avholde møte innen 1. mai.

Dette møtet vil avklare om FMVA er villig til å rette seg etter sivilombudsmannens anmodning, 
alternativt at vi må gå til rettslig skritt for å få en endelig avklaring i saken.
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FMVA og vår advokat ser det som fornuftig å starte med ett møte slik skissert i forkant av at vi 
eventuelt oversender saken til tingretten.

Konklusjon:

Vi har til hensikt å oppfylle og gjennomføre samtlige politiske beslutninger i saken. Forvaltningen har 
utsatt sivilombudsmannen, lokalpolitikerne og oss for maktovergrep i denne saken.

FMVA har nå sagt seg villig til å gjennomføre en ny grundig gjennomgang i saken. For at dette skal la 
seg gjennomføre trenger vi utsatt fristen for riving inntil FMVA har kommet med ett nytt svar i saken. 
Dette møtet skal avholdes i første uken i juni. Vi finner det uheldig å gjennomføre dette vilkåret om 
riving før endelig beslutning er tatt eller dom foreligger.

Vi håper at Eigersund kommune, rådmannen og planteknisk utvalg ser vårt behov for å få utsatt fristen
inntil dette møtet med FMVA er avholdt. Hvis saken ikke får en løsning her, vil saken bli oversendt 
tingretten for endelig avgjørelse.

Hvis rådmannen eller planteknisk utvalg har behov for en bekreftelse fra FMVA eller advokatfirmaet 
Bull & Co i sakens anledning vil jeg selvsagt fremskaffe dette.

Saksbehandler har per telefon fått bekreftet av Fylkesmannen i Vest- Agder at det vil bli 
avholdt møte i saken i begynnelsen av juni. Fylkesmannen påpekte imidlertid at det ikke er 
vurdert om det er grunnlag for å se på saken på ny. Denne vurderingen skjer etter at møtet 
er avholdt.

Rune Myklebust har i skriv mottatt her 08.05.12
Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til planteknisk utvalg sitt vedtak med tanke på 
gjennomføring av rivingen.

Min intensjon er å følge alle administrative og politiske vedtak strengt, men jeg ser det vanskelig å rive 
dette huset før saken er endelig avgjort. 

Som jeg opplyste i epost til Tom Grøsfjell så er det avtalt ett møte med fylkesmannen i Vest Agder 
(FMVA). Dette skal avholdes 6. juni.

Det er FMVA som ikke har rettet seg etter sivilombudsmannens anmodning i saken, og det er FMVA 
som kan rette opp i saken.

Hvis FMVA etter møtet 6.juni konkluderer med ikke å foreta en «gjenopptaking» av saken blir saken 
oversendt domstolene. 

Hvis vi må gå til rettslig skritt for å få avgjort saken vil kommunen motta en begjæring fra tingretten om 
midlertidig forføyning slik at rivingsvilkåret settes på vent til etter dom i rettsaken. 

Inntil kommunen mottar begjæring om midlertidig forføyning vil jeg har behov for å få utsatt frist for 
gjennomføring av vilkåret om riving. 

Er dette noe som administrasjonen kan avgjøre, eller oversendes saken ny politisk behandling? 

Skal jeg i så fall sende inn en ny søknad om utsettelse av rivingsvilkåret?

Som tidligere nevnt så kan jeg eventuelt få advokatfirmaet eller FMVA til å uttale seg i saken hvis 
kommunen anser dette for nødvendig.

Jeg vil igjen forsikre kommunen om at vilkåret vil bli gjennomført om en rettsak ikke fører frem.

Rune Myklebust opplyser i skriv av 16.03.13:
Jeg er i dialog med Larsen & Bjørkeland, samt firma som kan gjennomføre selve flyttingen. Det ser ut 
som om dette er gjennomførbart.

Slik det ser ut så går det mot flytting av boligen.

Kommende uke er jeg innkalt til HV-øvelse og vil til tider være utenfor «dekning». Jeg derfor være 
vanskelig å få tak i, samtidig så jeg heller ikke får gjennomført et siste møte med L&B før uken etter.

Jeg har ikke fått bekreftet hvor fort L&B kan igangsette jobben slik at boligen kan fjernes. Hvis du har 
behov for en slik dato overfor PTU anbefaler jeg at du tar kontakt med L&B.
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Larsen & Bjørkeland AS opplyser i skriv av 18.03.13:
Boligfeltet på Ytstebrød (gnr. 1 bnr. 6 og 7) vil bli opparbeidet i løpet av sommeren/høsten 2013. 
Bolighuset vil sannsynligvis være flyttet innen 01.12.2013.

Rådmannen forstår saken slik at det søkes om utsettelse av rivingsvilkåret til flytting av huset 
kan gjennomføres. Saken legges på slik bakgrunn frem for planteknisk utvalg.

Saksbehandlers vurderinger:
Fylkesmannen i Vest-Agder har i skriv av 19.02.13 opprettholdt sitt vedtak av 03.09.07 med 
utfyllende begrunnelse. Rune Myklebust kan stevne fylkesmannen for retten, men han har 
signalisert at han ikke ønsker dette.
Han har derimot ytret ønske om å etterkomme rivingsvilkåret i byggetillatelsen. Dette ønsker 
han skal skje ved at han flytter boligen fra eiendommen til Larsen & Bjørkelands planlagte 
utbygging på Ystebrød, gnr. 1 bnr. 6,7 og 14.

Hvorvidt boligen rives eller flyttes i sin helhet til en annen eiendom, vil naturligvis ikke bety en 
forskjell for boligmassen for eiendommen gnr. 2 bnr. 36. Boligen vil i alle tilfelle fjernes fra 
eiendommen slik det er forutsatt i byggetillatelsen og det varslede pålegget om riving.
Siden det omtalte utbyggingsområdet i dag ikke er byggeklart, må nødvendigvis 
rivingsvilkåret utsettes.

Flytting av bygning som omtalt er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 første 
ledd bokstav a. I byggesaken er det dagens tekniske krav som skal legges til grunn. 
Angjeldende bygning vil neppe oppfylle disse kravene, og en tillatelse til flytting vil være 
avhengig av at bygningsmyndighetene kan suspendere en rekke tekniske krav etter plan- og 
bygningslovens § 31-2 fjerde ledd ut fra en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering.
Denne vurderingen kan ikke foretas før tiltaket er omsøkt. 
Boligen må også ivareta krav til for eksempel terrengtilpasning.

En eventuell utsetting av rivingsvilkåret vil med dette nødvendigvis forutsette at både 
utbygger Larsen & Bjørkeland AS opparbeider feltet innen rimelig tid, og at flytting både kan 
tillates og praktisk gjennomføres innen en nærmere angitt tid – foreslått til 01.12.2013 av 
Larsen & Bjørkeland AS. Det er ikke gitt at flyttingen kan skje, og en eventuell utsettelse bør 
ikke legge føringer for byggesaken, selv om det kan fremstå som om kommunen skaper en 
forventning om at tiltaket lar seg gjennomføre innen fristen.
Det vil være lite naturlig å gi en kortere frist så lenge tiltaket ikke kan skje før Larsen & 
Bjørkeland har opparbeidet området.

Rådmannen vil bemerke at kommunens overbærende befatning med saken kan medføre en 
undergraving av kommunens autoritet og den lojalitetsplikt borgeren har til å rette seg etter 
bygningsmyndighetenes vedtak.

Miljøutvalget fattet i sak M-082/11 den 12.05.11 vedtak om at rivingsvilkåret ikke har ”noen 
samfunnsnyttig verdi” og rådmannen finner på slik bakgrunn å kunne innstille på at 
rivingsvilkåret utsettes til 01.12.13.
Dersom rivingsvilkåret ikke er oppfylt innen denne fristen, legges saken frem på ny.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å gi utsettelse som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
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Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 16.03.13 
om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse Ytstebrødveien 
602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre. 
Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og dette vil skape en 
forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som forutsatt.
På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det på nytt om 
pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.05.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
273980 Ytstebrødveien 602
273978 Ytstebrød
270379 Fylkesmannens vurdering av begjæring om omgjøring av vedtak av 03.09.07 gnr. 2 
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bnr. 36 - Ytstebrødveien 602

230927
Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

200609
Ny behandling - Bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

166212 Utsnitt av kommuneplanens arealdel
274021 Oversiktskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

10 I 19.06.2007 Rune Myklebust Ytstebrødveien 602, Gnr/bnr  2/36

2 I 04.01.2008 Statens vegvesen
Vedr. søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus 
på gnr. 2 bnr. 36

1 I 08.01.2008 DKT Eiendom Kopi av papirer vedlagt nabovarsel gnr. 2 bnr. 36

3 I 17.01.2008
Astrid og Anders 
Hovland

Merknader til nabovarsel gnr. 2 bnr. 36, 
Midbrødveien 602

4 I 14.02.2008 Byggmester Grude

Søknad om rammetillatelse - riving av 
eksisterende bolig samt oppføring av nytt 
bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

5 U 26.02.2008 Byggmester Grude

Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse -
riving av eksisterende bolig samt oppføring av 
nytt bolighus og garasje/uthus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

6 U 27.05.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversendelsesbrev - riving samt oppføring av ny 
bolig - ber om uttalelse

7 I 03.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Bolig  2/36 - sak 08/5167 - Ingen merknader

9 U 19.06.2008 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. -
Søknad om dispensasjon/rammetillatelse for 
bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11 I 19.06.2008 Rune Myklebust
VS: Svært bra saksbehandling og 
kundebehandling!

12 I 25.06.2008 DKT Eiendom
Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

13 U 15.07.2008 Byggmester Grude
Foreløpig svar - Bolighus garasje/redskapshus, 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

14 U 17.07.2008 Byggmester Grude
Igangs.tillatelse for grunnarbeid og stikning -
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36

15 I 22.07.2008 Byggmester Grude
Søknad om ansvarsrett, utstikking, 
beliggenhetskontroll - Eigersund kommune - gnr. 
2 bnr. 36,

16 X 23.07.2008
Godkjent ansvarsrett 17.07.08 - Torbjørn Helland 
Maskin - bolighus garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36

17 X 23.07.2008
Godkjente dokumenter 19.06.08 - bolighus 
grasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36

20 X 26.07.2008 Godkjent ansvarsrett 26.07.08 byggmester 
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Grude - bolighus/garasje/redskapshus gnr 2, bnr. 
36

19 U 28.07.2008 Byggmester Grude

Vedtak om ansvarsrett - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

21 I 15.08.2008 Statens vegvesen
Søknad om tilltatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppføring av 1 ekstra bolighus

24 I 20.11.2008 Statens vegvesen
Vedr.søknad om tillatelse til å flytte avkjørsel i 
forbindelse med oppf. av ekstra bolighus - gnr.2 
bnr. 36

25 I 08.12.2008 Lagård Bygg As
Bytte av ansvarsrett - Lagård Bygg As - gnr. 2 
bnr. 36

26 I 15.12.2008 Lagård Bygg As Søknad om igangsettingstillatelse gnr. 2 bnr. 36

27 I 08.01.2009 Lagård Bygg As
Søknad om ansvarsrett  gnr. 2 bnr. 36 - Lagård 
Bygg As

30 I 14.01.2009 Arvid Edvardsen Vedr. byggetillatelse garasje
31 X 22.01.2009 Godkjent ansvarsrett 22.01.09 - gnr. 2 bnr. 36

29 U 22.01.2009 Lagård Bygg as

Tillatelse til igangsetting - Bolighus 
garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe 
B. Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

32 I 05.02.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. bolighus og garasje/redskapshus - gnr. 2 
bnr. 36

33 I 09.02.2009 Rune Myklebust
Erklæring om klage oppføring bolighus m/garasje 
vedtaksdato 22.01.09

35 I 04.03.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Ytstebrødveien gnr. 2 bnr. 36 - befaring

36 I 09.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Gnr. 2 bnr. 36 - Innkalling til befaring - 23.03.09 
kl. 10.30

38 X 10.03.2009
Timeliste stikking og beliggenhetskontroll - gnr. 2 
bnr. 36

37 U 16.03.2009 Rune Myklebust
Vedrørende gebyr for igangsettingstillatelse 
datert 22.01.09.

39 I 25.03.2009
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oppføring bolighus med 
garasje/redskapshus - gnr. 2 bnr. 36

42 I 26.07.2009 Rune Myklebust Klage på gebyr for ulovlig byggearbeid

43 U 17.09.2009 Byggmester Grude

Oversendelsesbrev av miljøutvalgets vedtak. 
Bolighus garasje/redskapshus, gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602. Klage på gebyr for ulovlig 
byggearbeid.

44 I 22.09.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

45 U 09.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av ny bolig på gnr 2, bnr 36 
Ytstebrødveien 602

46 I 28.01.2010 Rune Myklebust
Vedr. oppføring av ny bolig på gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

47 I 03.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppføring av bolig gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien

48 U 09.02.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. bolighus gnr. 2 bnr. 36 - Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

49 U 01.03.2010 Rune Myklebust
Vedr. avløpsløsning bolighus på gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

50 I 15.03.2010 Rune Myklebust Deres ref 2009/ 1631. Oppføring av ny bolig -
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etterlysing av svar - kopi av e-mail til 
Fylkesmannen i

51 I 05.05.2010 Miljøverndepartementet
Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

53 U 08.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Referat fra møte vedrørende skriv fra 
Miljøverndepartement, datert 05.05.2010

54 I 13.06.2010 Lagård Bygg As
Anmodning om midlertidig brukstillatelse -
bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36,
Ytstebrødveien 602

55 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder - anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL - byggesak på 
gnr. 2 bnr. 36

56 I 18.06.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på spørsmål vedr. oppføring av 
ny bolig på gnr. 2 bnr. 36

57 I 30.06.2010 Rune Myklebust
Oversendelse av kontrollerklæringer og 
ledningskart - Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36

59 I 01.07.2010 Lagård Bygg as
Kontrollerklæring - Lagård Bygg AS - gnr. 2 bnr. 
36

58 I 05.07.2010 Rune Myklebust
Vedr. skriv fra miljøverndepartementet gnr. 2 bnr. 
36

60 U 29.07.2010 Rune Myklebust
Midlertidig brukstillatelse - bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36, Ytstebrødveien 602

61 I 12.08.2010 Rune Myklebust

Merknader ang. Byggesaksjefens svarbrev til 
Miljøverndepartementet samt brev vedr. vilkår 
om riving av eksisterende (eldre) bolighus gnr. 2 
bnr. 36

62 U 13.08.2010 Rune Myklebust
Bekreftelse på mottatt skriv - bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36, 
Ytstebrødveien 602

63 I 26.08.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende forlengelse av frist for riving av eldre 
bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36

64 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

65 U 30.09.2010 Miljøverndepartementet
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL

66 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Varsel om pålegg - riving av bolighus, gnr. 2 bnr. 
36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

67 U 01.12.2010 Rune Myklebust
Vedrørende Bolighus og garasje/redskapshus 
gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune 
Myklebust, Ytstebrødveien 602

68 X 03.12.2010 Jarle Valle
Oversendelse av brev fra Fylkesmannen i Vest-
Agder - anmodning om overprøving av vedtak 
etter PBL  -

69 X 03.12.2010
Fylkesmannen i Vest - Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL

70 X 03.12.2010 Vedtak etter  PBL   svar på forespørsel
71 X 03.12.2010 Svar på forespørsmål vedtak etter PBL

72 X 03.12.2010

Referat fra møte vedr skriv fra MD - Bolighus og 
garasje / redskapshus gnr. 2 bnr. 6 - Ragnethe B 
Østebrød og Rune Myklebust - Ystebrødveien 
602

73 X 03.12.2010 Fylkesmannen i Vest - Agder - anmodning om 
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overprøving av vedtak etter PBL - oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

74 X 03.12.2010 Jarle Valle

Fylkesmannen i Vest-Agder - Anmodning om 
overprøving av vedtak etter PBL  - Oversendelse 
av henvendelse fra Rune Myklebust datert 
280110

75 I 06.12.2010 Advokat K. Holst Sæther
Vedr. spørsmål om omgjøring av vilkår i 
byggesak gnr. 2 bnr. 36

76 I 12.12.2010 Rune Myklebust
Merknader til varsel om pålegg - riving av 
bolighus gnr. 2 bnr. 36

81 I 20.12.2010 Miljøverndep
Vedrørende anmodning om overprøving av 
vedtak etter PBL gnr. 2 bnr. 36

77 I 29.12.2010 Rune Myklebust Vedr. saksbehandling gnr. 2 bnr. 36
78 X 29.12.2010 Karl Johan Olsen Vedr. byggesak gnr. 2 bnr. 36

79 U 02.01.2011 Rune Myklebust
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

80 U 02.01.2011 Miljøverndep
Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

82 U 03.01.2011 Miljøverndepartementet Oversendelse av brev av 02.01.11 gnr. 2 bnr. 36

85 I 06.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel byggesaksjefens delegerte 
myndighet

83 I 07.01.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedrørende varsel om pålegg - riving av 
bolighus, gnr. 2, bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød 
og Rune Myklebust

84 I 11.01.2011 Rune Myklebust
Forespørsel om  elektronisk oversendelse av alle 
dokumentene i byggesak gnr. 2 bnr. 36

86 U 17.01.2011 Rune Myklebust
Svar på forespørselbyggesaksjefens delegerte 
myndighet

87 I 18.01.2011 Rune Myklebust
Vedr. svar på forespørsel - byggesaksjefens 
delegerte myndighet

88 U 18.01.2011 Rune Myklebust Vedr. behandling av byggesaker etter lovverket

89 I 25.01.2011 Rune Myklebust
Delegert myndighet gnr. 2 bnr. 36 - oversendelse 
av dokumeneter

92 X 28.03.2011 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

93 I 12.04.2011 Rune Myklebust
Vilkår for riving av av eldre bolighus og garasje 
gnr. 2 bnr. 36 sak 73/11 i miljøutvalget

94 U 02.05.2011

Rune Myklebust; 
Lagård Bygg as; 
Fylkesmannen i 
Rogaland v/Dagfinn 
Hatløy; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Byggmester Grude; 
Arvid Edvardsen; 
Miljøverndep; 
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel/informasjon om befaring

95 I 04.05.2011 Rune Myklebust Vedr. befaring 12.5.2011 gnr. 2 bnr. 36
96 U 05.05.2011 Rune Myklebust Svar vedr. befaring 12.5.2011

97 U 24.05.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland; 

Vurdering vedrørende rivingsvilkår - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
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Miljøverndep Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

99 I 15.06.2011 Miljøverndep
Anmodning om overprøving av vedtak om riving 
gnr. 2 bnr. 36

98 I 23.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingssak Eigerøy gnr. 2 bnr. 36

10
0

I 27.06.2011 Miljøverndepartementet
Vedrørende vedtak om riving gnr. 2 bnr. 36  -
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

10
1

I 30.06.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oppfølgingsbrev/ henvendelse gnr. 2 bnr. 36

10
2

I 30.06.2011 Rune Myklebust
Oversendelse av korrespondanse departementet 
gnr. 2 bnr. 36 - diverse e-poster

10
3

I 28.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36 - Mylkebust

10
4

I 30.09.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Vedr. rivingsvilkår gnr. 2 bnr. 36 -  Myklebust i 
Eigersund

10
6

U 02.11.2011 Miljøverndepartementet
Vedr. rivingsvilkår gnr. 2, bnr, 36, Mylkebust i 
Eigersund

10
7

I 07.11.2011
Det kgl. 
miljøverndepartement

Anmodning om overprøving av vedtak om riving, 
ny henvendelse - saken endelig avgjort

10
8

I 13.11.2011 Rune Myklebust
Vedr. bolighus/uthus gnr. 2 bnr. 36 -  sak 010/11-  
planteknisk møte 1.11.2010

11
0

U 19.12.2011 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

11
6

I 16.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Oversikt over saker hos Fylkesmannen i 
Rogaland

11
1

U 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedrørende bolighus og garasje/redskapshus -
gbr 2/36 - Ytstebrødveien 602

11
2

I 03.05.2012 Rune Myklebust
Vedr. bolighus og garasje/redskapshus gnr. 2 
bnr. 36, Ytstebrødveien 602

11
4

I 08.05.2012 Rune Myklebust
Byggesak på Midbrød gnr. 2 bnr. 36 - vilkår om 
riving.

11
3

I 11.05.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602 - krav om at vedtak av 
03.09.2007 oppheves gnr. 2 bnr. 36

11
7

I 06.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. oversendte dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

11
8

I 07.06.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Varsel om rettslig skritt - referat fra møte 
06.06.12 - Ytstebrødveien 602

11
9

U 02.07.2012 Rune Myklebust

Oversendelse av vedtak - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
0

I 05.07.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Bolighus og garasje gnr.2 bnr.36 - Fylkesmanen 
vurdering av om sak 2007/469 skal vurderes på 
nytt

12
1

I 29.07.2012 Rune Myklebust
Ny vurdering gnr/bnr 2/36, Ytstebrødveien 602. 
FMVA Ref. 2007/469

12
3

U 06.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av saksdokumenter - Bolighus og 
garasje/redskapshus gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12 U 06.08.2012 Fylkesmannen i Vest- Oversendelse av etterspurte dokumenter gnr. 2 
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2 Agder bnr. 36
12
5

U 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av dokumenter  gnr. 2 bnr. 36 -
begjæring om omgjøring av vedtak

12
4

I 08.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr.  gnr. 2 bnr. 36 - begjæring om omgjøring 
av vedtak fra Rune Myklebust, Ytstebrødveien 
602

12
6

U 15.08.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Oversendelse av etterspurte dokumenter  gnr. 2 
bnr. 36 - begjæring om omgjøring av vedtak

12
7

I 10.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ber om uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland -
Ytstebrødveien 602 - begjæring om omgjøring fra 
Rune Myklebust - deres ref. 2006/5247

12
8

I 19.09.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vår ref. 2007/469, deres ref. 2006/5247 -
Ytstebrødveien 602 - fristutsettelse innvilges

12
9

I 08.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Ytstebrødveien 602, begjæring om omgjøring -
uttalelse fra Fylkesmannen i Rogaland sendes til 
orientering og for eventuelle merknader

13
0

I 21.10.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Merknader til Fylkesmannens brev av 03.10.12 -
til orientering

13
1

I 17.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og 
Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

13
2

I 18.12.2012
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedr. Ytstebrødveien 602, Rune Myklebust

13
3

I 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

Vedrørende oversendelse av saksdokumenter -
Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 m.m.

13
4

U 29.01.2013
Fylkesmannen i Vest-
Agder

SV: Befaring Ytstebrødveien 602 01.02.2013 
m.m.

13
5

I 19.02.2013
Fylkesmannen i Vest 
Agder

Fylkesmannens vurdering av begjæring om 
omgjøring av vedtak av 03.09.07 gnr. 2 bnr. 36 -
Ytstebrødveien 602

13
8

I 16.03.2013 Rune Myklebust
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår -
Ytstebrødveien 602

13
6

I 18.03.2013 Larsen & Bjørkeland AS Vedrørende fremdrift Ytstebrød

13
9

X 19.03.2013 Oversiktskart

14
0

I 21.03.2013 Rune Myklebust
Bekreftelse på søknad om utsettelse gnr. 2 bnr. 
36

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

SØK Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
TIL Rune Myklebust Ytstebrødveien 602 4374 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2013
Arkiv: :GBR-18/106, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/564
Journalpostløpenr.:
13/21729

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
187/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Dispensasjon opparbeidelsesplikt - Enebolig - gnr. 18 bnr. 
106 - Brit Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien
  

Sammendrag:
Byggesakssjefen ga den 16.06.11 som sak BMD 226/11 tillatelse til oppretting av 
grunneiendom. 
Tillatelse til oppføring av enebolig ble gitt den 21.05.13 som sak BMD 203/13.
Offentlig veg er ikke opparbeidet som vist i reguleringsplanen. Oppføring av bygning på gnr. 
18 bnr. 106 utløser dermed etter plan- og bygningslovens § 18-1 krav om å opparbeide 
regulert veg frem til og langs den side av tomten hvor den har sin atkomst.
Det søkes i skriv mottatt her 19.06.13 om dispensasjon fra dette kravet. 

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

Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 19.06.13 om dispensasjon fra 
opparbeidelsesplikten for regulert veg som adkomst til gnr. 18 bnr. 106, og har funnet at den 
må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynet bak bestemmelsen om 
opparbeidelsesplikt av veg fordi:

- det aktuelle området inngår i reguleringsplan som viser mulighet for flere boliger. 
Adkomstvei til flere boliger bør ha en god standard, blant annet fordi den i større grad 
vil kunne bli benyttet av barn. 

- berørte parter har i planprosessen vurdert og konkludert positivt med behovet for 
offentlig adkomst

- det er i samfunnets interesse at veianlegg blir oppgradert og holder god standard, også 
for å sikre hensiktsmessig og rasjonell drift av vegenett

- unnlatt opparbeidelse vil vanskeliggjøre gjennomføring av planen da resterende tomter 
pådras høyere kostnad

- presedens for resterende byggefelt på Dyrnes

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 18-1 og 19-2 og 
reguleringsplan for Dyrnes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Dyrnes, vedtatt av kommunestyret 09.05.77. 
Eiendommen er regulert til byggeområde bolig. Adkomst er regulert til offentlig veg.

I plan- og bygningslovens § 18-1 første ledd a) fremgår det at regulert strøk bare kan 
bebygges dersom offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, frem 
til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Tomt som ikke har slik adkomst blir i 
dagligtalen omtalt som ”ikke byggeklar”.

I byggesakssjefens vedtak heter det:
Før byggearbeider på boligen kan begynne må offentlig veg opparbeides og godkjennes så langt
den er vist i planen, frem til og langs den side av tomten hvor den har sin atkomst. Dette følger av
plan- og bygningslovens § 18-1 første ledd bokstav a.

Det er dette forholdet dispensasjonssøknaden gjelder.

Søknaden er begrunnet med følgende i skriv av 12.06.13:
Vi har mottatt byggetillatelse på gnr. 18 bnr. 106 på Dyrnes under forutsetning av at vi forlenger 
kommunal vei i henhold til gjeldende reguleringsplan (vedlegg 1). Kravet betyr at vi må anlegge 5 m 
bred asfaltert vei i en strekning på ca. 90 m langs vår eiendom gnr. 18 bnr. 105. for å få adkomst til 
bolig på bnr. 106, må vi benytte ca. 40 m av denne veien.

For kort tid siden ble det laget en privat vei på den aktuelle strekningen. Den følger en trase som er i 
henhold til reguleringsplanen og er en naturlig forlengelse av den offentlige som er ca. 3.75 m bred. Vi 
har allerede bruksrett til veien (vedlegg 2) som er 3.50 m bred og fint tilpasset terrenget.

Vi søker dispensasjon fra opparbeidelsesplikt av vei som vist i reguleringsplanen. En slik bred vei har 
ingen hensikt. I følge planen skal denne veien stoppe på en bakketopp uten snuplass. Veien var 
opprinnelig regulert for å betjene et større boligfelt som nå ikke eksisterer i planen for området.

Vi ønsker å benytte den eksisterende private veien som adkomst til vår bolig. Med byggeprosjektet 
vårt vil vi ivareta kulturlandskapet og gjøre minst mulig inngrep i naturen. Den eksisterende veien er 
gruslagt og i god stand og tar hensyn til miljøet på stedet. Kravet om å bygge en 5 m bred asfaltert vei 
medfører et stort og uhensiktsmessig inngrep i landskapet. I tillegg påfører det oss en betydelig ekstra 
utgift.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

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

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

Formålet med bestemmelsen er å ivareta en kontinuerlig forlengelse av de tekniske anlegg 
etter hvert som et strøk bygges ut. En slik ordning vil være med å sikre at det samlede 
kommunale vei-, vann- og avløpsnettet får en hensiktsmessig og rasjonell drift samtidig som 
at kostnader ikke lempes utilbørlig over på senere utbyggere eller kommunen.

Hensyn til rasjonell drift vil for eksempel tale for at det må legges til rette for brøyting samt at 
teknisk standard på vegen holder kommunal standard.

Selv om planområdet er innskrenket i forhold til opprinnelig plan, er det fortsatt eiendommer 
som kan bebygges eller vesentlig utvides. Dette gjelder eiendommene gnr. 18 bnr. 38,70 og 
105. Alle tiltak som ikke er ubetydelige vil utløse krav om å opparbeide regulert veg. 
Vedkommende utbyggerne vil kumulere enda høyere kostnader dersom Dyrnes Kalstø ikke 
opparbeider sin del av vegen.
Dersom det ikke skulle være nødvendig med offentlig veg på denne strekningen, må en anta 
at planen hadde blitt endret i samme prosess. Det må altså legges til grunn at 
planmyndigheten har vurdert forholdet til den regulerte vegen da boligområdet ble tatt ut av 
planen.

Hensynet bak opparbeidelsesplikten gjør seg på slik bakgrunn gjeldende med styrke. 

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynet bak 
opparbeidelsesplikten og dispensasjon kan dermed ikke gis.

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

Det er anført at kostnadene med å opparbeide vegen vil være en ”betydelig ekstra utgift”. 
Opparbeidelse av vegen vil nødvendigvis medføre en kostnad, men det skal påpekes at 
forholdsmessige deler av kostnadene kan kreves refundert av andre utbyggere som må 
benytte den samme vegen. Deler av kostnadene vil dermed være en forskuttering av 
kostnader som vil pådras av senere utbyggere. 

Kravet om opparbeidelse av regulert infrastruktur skal gjelde uavhengig av kostnadene. Det 
er ikke alle regulerte områder som kan gjøres byggeklare uten at kostnadene må fordeles på 
flere parter slik at området må bebygges samlet. Så lenge kommunen ikke påtar seg 
kostnader med opparbeiding, må en legge til grunn at det er et ønsket utfall av plan- og 
bygningsmyndighetene. 

Som nevnt ovenfor må videreføringen av vegarealet formodentlig være vurdert ved 
endringen av planen. Dette gjelder også hensynet til estetikk og miljø. Rådmannen kan 
vanskelig se at estetiske og trafikale hensyn ikke kan ivaretas i opparbeidelsen av den 
regulerte vegen.

Avslutningsvis skal det bemerkes at en eventuell dispensasjon vil synliggjøre en politisk vilje 
til å legge til rette for at en tomt ikke behøver å være ”byggeklare” før den bebygges. Det er 
Rådmannens klare holdning at en bør være tilbakeholden med å fravike 
opparbeidelsesplikten. 
En utstrakt dispensasjonspraksis fra opparbeidelsesplikten vil være vanskelig å administrere 
i ettertid, både når det gjelder byggesaksbehandling og i refusjonssaker. Dette gjelder også 
for midlertidige dispensasjoner.

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene.
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Skulle Planteknisk utvalg finne å kunne gi dispensasjon må det vurderes hvorvidt 
dispensasjonen skal være midlertidig eller varig. 
Ved midlertidig dispensasjon vil opparbeidelsesplikten med andre ord bli utsatt frem til andre 
eiendommer skal bebygges. En slik midlertidig dispensasjon bør gjøres betinget av tinglyst 
erklæring. Tinglyst erklæring vil synliggjøre forpliktelsen om opparbeidelse for panthavere og 
framtidige eiere og kan lette refusjonsoppgjør og kommunens senere krav om opparbeidelse. 
Det kan stilles krav om sikkerhet for oppfyllelse av forpliktelsen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det ikke gis dispensasjon som omsøkt.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Naturmangfoldloven:
Tiltaket berører ikke naturmangfoldet i området. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 19.06.13 om dispensasjon fra 
opparbeidelsesplikten for regulert veg som adkomst til gnr. 18 bnr. 106, og har funnet å 
kunne midlertidig dispensasjon.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om 
opparbeidelsesplikt da det forutsettes at eiere gjennom tinglyst erklæring forpliktes til å 
opparbeide forholdsmessig del av vegen senere.

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

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
295367 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser
295366 Situasjonskart med og uten påført regulert vei gnr. 18 bnr. 106
290879 Søknad om dispensasjon fra opparbeidelsesplikt av vei gnr. 18 bnr. 106
290880 Kart
290881 Erklæring
283978 Godkjent situasjonsplan
283977 Godkjente tegninger
269948 Oversendelsesbrev

282929
Tillatelse til tiltak - Bolig med sekundærleilighet og garasje - gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 29.02.2012 Hellvik Hus Hellvik AS
Vedrørende enebolig gnr. 18 bnr. 106 - Brit 
Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien

3 I 13.02.2013 Nelly Teoline Sørli
Klage på søknad om oppføring av bolig og 
garasje gnr. 18 bnr. 106

2 I 20.02.2013 Hellvik Hus AS
Søknad om tillatelse i ett trinn - oppføring garasje 
gnr. 18 bnr. 105

5 I 16.05.2013 Hellvik Hus Hellvik AS Samtykke til plassering av bolig gnr. 18 bnr. 106

6 I 21.05.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Reviderte tegninger og situasjonskart gnr. 18 bnr. 
106

4 U 21.05.2013 Hellvik Hus Hellvik AS
Tillatelse til tiltak - Bolig med sekundærleilighet 
og garasje - gnr. 18 bnr. 106 - Brit Dyrnes Kalstø, 
Dyrnesveien

7 X 22.05.2013 Godkjente tegninger
8 X 22.05.2013 Godkjent situasjonsplan

9 I 12.06.2013 Brit Dyrnes Kalsø
Søknad om dispensasjon fra opparbeidelsesplikt 
av vei gnr. 18 bnr. 106

12 X 12.08.2013 Utsnitt reguleringsplankart med bestemmelser

11 X 12.08.2013
Situasjonskart med og uten påført regulert vei 
gnr. 18 bnr. 106

Parter i saken:
            
TIL Brit Dyrnes Kalstø Risdalveien 2 4311 HOMMERSÅK
SØK Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 HELLVIK
P Nelly Teoline Sørli Dyrnesveien 95 4372 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak

  
  

Hellvik Hus Hellvik AS

Jærveien 1250
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/13987 / 12/564 / GBR-18/106, FA-L42 Dato: 21.05.2013

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

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

Tillatelse til tiltak - Bolig med sekundærleilighet og garasje - gnr. 18 bnr. 106 -
Brit Dyrnes Kalstø, Dyrnesveien

Saken gjelder:
Det er i skriv mottatt her 21.02.13 søkt om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 
og 21-4. Søknaden gjelder oppføring av bolig med bruksareal ca. 190 m² og garasje med ca. 41 
m². Boligen består av to boenheter. 
Naboene er varslet og det foreligger merknad fra Nelly Teoline Sørli, eier av naboeiendommen 
gnr. 18 bnr. 57.

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Dyrnes, vedtatt av kommunestyret 09.05.77. Omsøkt 
areal er i planen regulert til byggeområde - bolig.

Saksbehandlers kommentar:
Tiltaket er behandlet som sak
Saksnummer Vedtaksdato
203/13 Byggesakssjefen delegert 21.05.2013

Søker opplyser i søknaden følgende om tiltaket:
Leder avkommunens VA-avdeling har muntlig gitt aksept for en prinsippløsning hvor tiltakshaver knytter 
seg til kommunal avløpsledning i Dyrnesveien mot at tiltakshaver selv bærer kostnadene. Tomtas 
beliggenhet tilsier at det kreves kloakkpumpe med tilhørende pumpeledning.

En godkjenning av søknaden vil være avhengig av dispensasjon fra følgende forhold:
 Avstand til nabogrensa mot vest, pbl. § 29-4.

Pbl § 29-4 gir også kommunen adgang til å godkjenne at byggverk plasseres nærmere enn 4 meter, 
dersom det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen. I dette konkrete tilfellet foreligger 
godkjenning fra eier av naboeiendommen gnr. 18 bnr. 16 til å oppføre bolig inntil 2 m fra grensa. Adgang 
for kommunen til å akseptere en plassering som omsøkt bør derfor være til stede.

Omsøkte plassering av boligen vil være av stor betydning for tiltakshaver. dominerende vindretning 
gjennom vår- og sommersesjonen vil være nordvest. Ved å utforme tunet slik situasjonskart viser, vil tunet 
få en skjermet og lyn uteoppholdsplass i de mest aktuelle månedene av året.Side 992 av 1043



Slik vi ser det vil en forskyvning av huset som omsøkt få liten betydning for naboer så vel som for 
allmennhetens interesser. Den positive effekten for tiltakshaver må derfor kunne sies å bli langt større enn 
eventuelle negative konsekvenser.

Eiendommen har i dag ikke tinglyst veirett fra kommunal vei. Erklæring for veirett over gnr. 18 bnr. 38 og 
gnr. 18 bnr. 105 vil bli sikret ved tinglyst erklæring. Det samme gjelder rett til å ha liggende og vedlikeholde 
VA-ledninger frem til offentlig anlegg.

Nelly Teoline Sørli har i skriv av 13.02.13 kommet med følgende nabomerknad:
Jeg, Nelly Teoline Sørli, vil herved legge inn en klage på denne nabovarsel datert 1.2.2013.
Grunnlaget for klagen, er at den ikke følger den opprinnelige reguleringsplan fra 1977 på Dyrnes. Det 
søkes av søker om dispensasjon fra denne planen for å få flyttet den nye boligen lengst mulig vest på 
tomta for å få best mulig utsikt. Dette resulterer i at jeg mister mesteparten av min utsikt fra gnr. 18 bnr. 57, 
Dyrnesveien 95.

En annen ting jeg stiller meg undrende til, er hvordan Dere skal håndtere kloakksituasjonen her ute på 
Dyrnes. Her er det bare kommunalt vann med tilkoblingsmuligheter, mens det ikke er noe kommunalt 
kloakkanlegg. Har forhørt meg og stiller meg undrende hvis det gjøres forksjell på dette punktet her ute i 
den grad at noen får dispensasjon til å oppføre bolig her ute mens andre ikke får muligheten til å bygge ut 
på regulerte hustomter på Dyrnes.

Til dette har søker kommentert:
Første del av klagen er relatert til søknaden om dispensasjon til å oppføre boligen 2 m nærmere grensa 
mot vest. Naboen frykter at forskyvningen vil medføre at hun mister mesteparten av utsikten. Det er gjort 
rede for årsaken til dispensasjonssøknaden ovenfor. I tilegg er det viktig at tiltakshaver får plass til en 
romslig og god garasje på sørsiden. Tiltakshaver har bevisst valgt et lavt hus for å ta hensyn til naboenes 
utsiktsforhold. Klagerens hus er høyere, samtidig som det ligger høyere i terrenget. En flytting 2 m lenger 
ned i bakken vil derfor gi små endringer for naboen. Hadde tiltakshaver valgt et høyere hus, liknende andre 
hus i nabolaget, ville konsekvensene for naboens utsiktsforhold blitt mye større.

Naboen har videre kommentert de generelle problemene området har med kloakkforholdene. Av søknaden 
fremgår det at tiltakshaver ønsker å knytte seg til det kommunale anlegget ved å legge ned privat ledning i 
kommunale del av Dyrnesveien.

Kommunen kan etter § 29-4 tredje ledd bokstav a, godkjenne at byggverk plasseres nærmere 
nabogrense enn 4 meter når eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.
Det foreligger slikt samtykke fra eieren av gnr. 18 bnr. 6. Byggesakssjefen kan dermed ikke se at 
tiltaket forutsetter dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 andre ledd om minst 4 meter 
avstand til nabogrense.

Tiltaket synes dermed å være i samsvar med reguleringsplanen. Plasseringen må likevel 
godkjennes av kommunen.

Ifølge § 4 i reguleringsplanens bestemmelser må ikke bygningenes høyde overstige 7 meter for 
hus med én etasje. Det må antas at bygningens høyde viser til mønehøyden.
Mønehøyde på omsøkt bolig er 4,40 meter og er således langt under det tillatte.

Plasseringen 2 meter fra vestre grense har etter byggesakssjefens syn liten betydning for 
utsikten til bakenforliggende boliger i forhold til en plassering 4 meter fra vestre grense. Fra 
terrassen mot sør på eiendommen gnr. 18 bnr. 57 påvirkes synsvinkelen mot sørvest kun med én 
til to grader.

Siden det er regulert inn bolig på den omsøkte tomten må en forvente at bakenforliggende boliger 
mister deler av utsikten sin.
Omsøkt plassering, der huset plasseres så langt borte fra bakenforliggende boliger som mulig, vil 
også bety at bygningen kommer lavere i terrenget samtidig som bygningen vil fremstå mindre 
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dominerende for disse boligene. Ifølge oppgitte kotehøyde på ferdig gulv (18,50) vil mønehøyden 
ikke komme over underkant stuevindu til Sørli.

Byggesakssjefen finner etter dette å kunne godkjenne plasseringen som omsøkt.

Hva gjelder avløps- og vanntilkobling er dette akseptert av kommunens vann- og avløpssjef i 
møte 16.05.13 under forutsetning at nødvendig pumpestasjon dimensjoneres til trykket i 
kommunal spillvannsledning.

Byggesakssjefen finner derfor ikke grunn til å legge vekt på Sørlis merknad da eiendommen 
knyttes til kommunal spillvannsledning.

Før byggearbeider på boligen kan begynne må offentlig veg opparbeides og godkjennes så langt 
den er vist i planen, frem til og langs den side av tomten hvor den har sin atkomst. Dette følger av 
plan- og bygningslovens § 18-1 første ledd bokstav a.

Naturmangfoldsloven
Det er ingen registrerte rødlistearter eller andre spesielle naturtyper i området.
Tiltaket vil ikke berøre naturmangfoldet. 
Etter en konkret helhetsvurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8 – 12 har Eigersund
kommune funnet at tiltaket ikke berører naturmangfoldet, jamfør naturmangfoldslovens § 7.

Generelt:
 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort, jamfør

plan- og bygningslovens § 21-9.
 Bygningen/tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det må ikke tas i bruk før ferdigattest er 

gitt, jamfør plan- og bygningslovens § 21-9.
 Med henvisning til plan- og bygningslovens § 28-2, må det på forhånd treffes nødvendige 

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

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

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

Tiltaket synes å være belagt med nødvendige ansvarsretter og tillatelse kan gis. 

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

1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye.
2. Tiltaket plasseres som vist på vedlagt godkjent situasjonskart og skal utstikkes av 

oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.
3. Før arbeidet kan igangsettes må offentlig veg være opparbeidet og godkjent så langt den 

er vist i planen, fram til g langs den side av tomta hvor den har sin atkomst, jamfør plan-
og bygningslovens § 18-1, første ledd bokstav a.

4. Høyde topp grunnmur godkjennes på kote 18,50.
5. De godkjente tegninger og beskrivelser må ikke fravikes uten skriftlig samtykke fra 

kommunen.
6. Det må installeres vannmåler i boligen før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan 

gis.
7. Det skal være brannslokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.  Kravet om 

brannslokkeutstyr kan tilfredsstilles enten med en brannslange eller ett
håndslokkeapparat type 6 kg ABE. pr. boenhet.
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8. Det skal oppsettes røykvarsler(e), plassert slik at alarmstyrken målt i oppholdsrom 
soverom blir minst 60 Db(A) når mellomliggende dører er lukket.  Det bør benyttes nett-
tilkoplede og seriekoplede røykvarslere for å oppnå god pålitelighet. 

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

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

11. Følgende ansvarlige godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 22:
- Hellvik Hus Hellvik AS godkjennes i henhold til søknad datert 13.02.13 som ansvarlig 
søker og for prosjektering av arkitektur, tømrerarbeid, ventilasjon og våtromsarbeid, 
tiltaksklasse 1, og utførelse av tømrer- og ventilasjonsarbeid, tiltaksklasse 1.
- Eigersund kommune v/ Oppmålingskontoret godkjennes i henhold til søknad datert 
13.02.13 for utførelse av utstikking og beliggenhetskontroll, tiltaksklasse 1.
- O Aniksdal Transport AS godkjennes i henhold til søknad datert 13.02.13 for 
prosjektering og utførelse av grunnarbeider, tiltaksklasse 1.
- Sig Halvorsen AS avd. Egersund godkjennes i henhold til søknad datert 13.02.13 for 
prosjektering og utførelse av rør- og sanitærinstallasjoner samt radonsperre, tiltaksklasse 
1.
- Brødrene Haver AS godkjennes i henhold til søknad datert 13.02.13 for prosjektering av 
radonsikring og mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, tiltaksklasse 1, og for utførelse av 
mur- og betongarbeider inkl. grunnmur, radonduk og pipe/ildsted, tiltaksklasse 1.
- Egersund Bygg og Tomteutvikling AS godkjennes i henhold til søknad datert 13.02.13 
for uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttetthet, tiltaksklasse 1.

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

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

Vedlagt følger godkjente tegninger og situasjonsplan.

Behandlingsgebyr:
Type Pris Antall Beløp Mottaker
Ved lokal 
godkjenning av 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

1046 2 2092 Brit Dyrnes Kalstø

Ved sentral 
godkjenning 
ansvarsrett (pr. 
foretak)

523 4 2092 Brit Dyrnes Kalstø

pbl § 20-1 Andre 
boliger - pr. boenhet

5652 2 11304 Brit Dyrnes Kalstø

Arealgebyr for tiltak 
etter pbl § 20-1

9 231 2079 Brit Dyrnes Kalstø

Regning for behandlingsgebyr vil bli ettersendt. Side 995 av 1043
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Tilknytningsavgifter:
Gebyrregulativet forutsetter at det betales tilknytningsavgift ved utvidelse av bruksareal og 
når nye eiendommer tilknytes offentlig vann og avløpsanlegg. 

Type Pris Antall Beløp Mottaker
Tilknytning -  bygning inntil 
250 m² (minstebeløp)  - Vann

20.000,- 1 20.000,- Brit Dyrnes 
Kalstø

Tilknytning -  bygning inntil 
250m² (minstebeløp) - Avløp

20.000,- 1 20.000,- Brit Dyrnes 
Kalstø

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

Med vennlig hilsen

Jarle Valle
Byggesakssjef

Kopi til:
Brit Dyrnes Kalstø Risdalveien 2 4311 HOMMERSÅK
Kurt Knubedal Avdelingsingeniør
Nelly Teoline Sørli Dyrnesveien 95 4372 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.08.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1615
Journalpostløpenr.:
13/21717

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
188/13 Planteknisk utvalg 27.08.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 27.08.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 27.08.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/17041 I 30.05.2013
Det kgl. 
miljøverndepartement

Høring av forslag endringer i 
forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag

2 13/19574 X 03.07.2013
Årsmelding 2012 - Felles 
brukerutvalg

3 13/19772 U 05.07.2013
Valdansvarlige i 
Eigersund kommune

Hjorteviltjakt i Eigersund 
kommune 2013

4 13/16861 I 31.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på 
egenkontrollrapport for 2012 
- Fragmenteringsanegg, 
Eigerøy

5 13/16860 I 31.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tilbakemelding på 
egenkontrollrapport for 2012 
- Anlegg  Hovlandsveien, 
Eigerøy

6 13/21337 I 31.07.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klagevedtak, tillatelse til å 
bygge veiforbindelse mellom 
Rundevollsveien og fv.44 
gnr. 13 bnr. 509

7 13/21880 X 03.07.2013 Jarle Valle Notat vedr. Risvik hyttefelt

8 13/21791 X 12.08.2013
Byggesakssjefen delegert 
22.05.- 04.08.13

Side 997 av 1043



2

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg

287900
Høring av forslag endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag

287901 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper
291870 Referatsak - Årsmelding felles brukerutvalg 2012.pdf
292206 Hjorteviltjakt i Eigersund kommune 2013
287540 Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2012 - Fragmenteringsanegg, Eigerøy
287539 Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2012 - Anlegg  Hovlandsveien, Eigerøy

294703
Klagevedtak, tillatelse til å bygge veiforbindelse mellom Rundevollsveien og fv.44 
gnr. 13 bnr. 509

295586 Notat vedr. Risvik hyttefelt
295585 Risvik
295443 Byggesakssjefen delegert 22.05.- 04.08.13.doc
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Kontaktinformasjon 
 
 
 
Adresse: Politisk sekretariat v/ sekretær Randi Haugstad 

Postboks 580, 4379 EGERSUND 
 

Telefon: 51 46 80 24 – 489 98 284 
Epost: randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Eigersund 
kommune 
 
 

 
 
 

 Årsmelding 2012.  

      
 
Felles 
brukerutvalg 



 

 
Årsmelding 

 
 
 
Felles brukerutvalg er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og 
kvalitet på tjenester og bidra med engasjement og medvirkning. Brukerutvalget 
har et spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder funksjonshemmende, 
seniorer og innvandrere/ flyktninger sine levekår. Det gjelder blant annet tilkomst, 
deltakelse og arbeid mot diskriminering. 
 
Utvalget kan også ta opp saker på eget initiativ.  
 
Utvalget følger møteplanen for de fastsatte møtene i kommunen. 
 
 
 
Arbeidutvalg 
I mars ble det opprettet et arbeidsutvalg som består av leder Edmund Iversen, 
nestleder Alf Ståle Egelandsdal og politiker Renate Tråsavik (AP). Dette utvalget 
trer sammen på kort varsel for å behandle saker (som oftest reguleringssaker) 
som har høringsfrist før ordinære møter. 
 
 
 
Kolskofferten 
I første møte i 2012 hadde vi en interessant innføring av oppgavene til Dalane 
Distriktsmedisinske senter v/prosjektleder Dr. Johannes Bergsaker- Aspøy og 
avd. leder Mariann Svanes. Kolskofferten var hovedbudskapet i orienteringen. Vi 
i brukerutvalget håper bare at dette flotte tilbudet ikke bare blir et prosjekt men et 
varig tilbud. Felles Brukerutvalg ble for øvrig invitert til en befaring ved senteret, 
noe vi selvsagt takket ja til. 
 
 
 
Universell utforming er en sak som i flere år har vært en gjentagende tema i vår 
behandling av ulike plan saker. Kommunen har nedsatt en gruppe med 
ergoterapeut Grethe Lind som leder. Gruppen skal ha universell utforming som 
spesialfelt i kommunal saksbehandling. Felles brukerutvalg har oppnevnt 
Ommund Endresen som sin representant i denne gruppen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inger Marie Svindland er oppnevnt som felles brukerutvalg sin representant i 
styret ved frivillighetssentralen. 
 
 
I løpet av året får felles brukerutvalg flere planforslag til behandling; helse- og 
omsorgsplan (fagplan for sektorens arbeid) m.m. Se forøvrig oversikt over 
behandlede saker.  
 
 
Utvalget behandlet i siste møtet i 2012 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2013 
- 2016. Utvalget hadde flere synspunkter på planen, men også her er vi bekymret 
over økonomien som blir lagt inn i planen, den er etter vårt syn for dårlig. 
 
 
 
Reguleringssaker 
Det oppleves som positivt at utvalget får samtlige reguleringssaker til uttalelse, 
og med godt hjelp og orientering av plansjef Dag Kjetil Tonheim, gjøres sakene 
lettere forståelig. Han er alltid til stede under behandling av disse sakene.  
 
 
 
Tilgjengelighetsprisen 
I 2009 ble det bestemt at det skulle opprettes en tilgjengelighetspris, dette for 
blant annet å skape positiv oppmerksomhet rundt arbeidet med universell 
utforming. Det er Felles brukerutvalgs oppgave med å velge verdige kandidater. 
Prisen for 2011 ble tildelt NSB v/Egersund stasjon Eigersund – og delt ut i 
Kommunestyrets møte 23.april 2012. 
 
 
 
Egersund og Dalane Rideklubb søkte høsten 2012 om midler til ombygging av 
dusj og toaletter som rideklubben disponerer. Dette er en ombygging som vil 
komme de funksjonshemmede rytterne til gode. EDR ble tildelt midler fra 
utvalget. 
 
 
 
 
Bosetninger av flyktninger er en årlig sak som vi får til behandling. Felles 
brukerutvalg har i de fleste slike saker gått inn for at kommunen skal ta imot 
flyktninger. 



 
 
 
Prosjektgrupper 
I løpet av året nedsetter kommunens administrasjon ulike prosjektgrupper for å 
utrede ulike problemstillinger og komme med forslag til løsningsmodeller. Felles 
brukerutvalg blir alltid invitert til å delta med en bruker representant noe vi i felles 
brukerutvalg setter pris på. 
 
 
 
 
Kurser for brukerutvalget 
Felles brukerutvalg får i løpe av året flere innbydelser til kurs og konferanser som 
har temaer som gir oss kunnskaper og styrket kompetanse på de områder som vi 
skal arbeide med. Flere av utvalgets medlemmer har deltatt på slike kurs. 
 
 
 
 
Budsjett for neste år. 
Hver høst ( i november) har utvalget neste års budsjett til behandling. Vi får da en 
grundig gjennomgang av dette v/ kommunalsjef for økonomi Tore L. Oliversen. 
Selv om dette i utgangspunktet er vanskelige saker å komme med innspill i, så  
får utvalget god anledning til å komme med synspunkter som følger saken helt til 
den blir behandlet i kommunestyret. 
 
Vi foreslo blant annet at der skulle avsettes midler til å åpne et dagtilbud på 
Lundeåne bo- og servicenter, samt opprette en daglig leder for dette senteret i en  
50 % stilling. Utvalget tilkjennega også uro over de foreslåtte kuttene innen 
opplæring og ba om at ressurser til spesialpedagogiske tiltak ble opprettholt. 
 
 
 
 
Internasjonal eldredag 
Også i 2012 arrangerte felles brukerutvalg en markering av den internasjonale 
eldredagen. Arrangementet ble – som i fjor - lagt til Egersund Arena, hvor vi  
hadde god oppslutning. Festtaler var tidligere rektor på Dalane Videregående 
skole, Mons Bjone.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Felles brukerutvalg har avgitt uttalelser, samt  
                  behandlet følgende saker: 
 
 
 

 Nye lokaler i Spinnerigaten 15 til Voksenopplæringssenteret og til ekstra 
kontorer 

 2012 - Bosetting av flyktninger 
 Tildeling av Eigersund kommunes tilgjengelighetspris for 2011 
 Tildeling av ressurser til skolene 
 Uteservering - retningslinjer. 
 Ombygging - Lagård bo og servicesenter, 2 vest 
 Samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og Eigersund kommune 
 2011 Årsmeldinger - levekårsavdelingen, helse og omsorg 
 Årsmelding for 2011 - Felles brukerutvalg 
 Helse- og omsorgsplan for Eigersund kommune (2012-2017) 
 2012 - Bosetting av flyktninger – tilleggsanmodning 
 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 – 2016 
 2013 - Bosetting av flyktninger 
 Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 – 2016 
 Videre oppfølging av IRIS rapporten 
 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 
 Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø 

ungdomsskole 
 Kirkegårdsstruktur/ny kirkegård i Eigersund kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Rådets møtevirksomhet og saksomfang 
 
Felles brukerutvalg avholdt 7 møter i 2012. Det er behandlet 42 ordinære saker 
og 82 referatsaker.  Arbeidsutvalget (som trer sammen på kort varsel for å svare 
på reguleringssaker som har uttalefrist som ikke samsvarer med ordinære  
utvalgsmøter), avholdt et møte i løpet av 2012. Alle reguleringssaker som 
utvalget blir bedt om å avgi høringsuttalelse i, settes opp som 
reguleringssaker/referatsaker. 
 
 
 
Utvalget ser på 2012 som et jevnt over aktivt år med mange viktige saker til 
behandling – og som vi har kunnet komme med innspill og synspunkter på. 
 
 
 
 
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt på møtet 05.06.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Rådets medlemmer 2011 – 2015 
 
 
 
Fra seniorrådet:    Fra råd for funksjonshemmede: 
   - Edmund Iversen (leder)     - Alf Ståle Egelandsdal (nestleder)  
   - Inger Marie Rodvelt Svindland    - Ommund Endresen 
   - Berit Wold 
      
 
Fra innvandrere/flyktninger:  Politisk valgte representanter: 
   - Veli Akalp       - Renate Tråsavik - AP 
   - Elsa Asmelash Mehari     - Jon Aarsland - KrF 

 
  

----0---- 
 

 
 

Varamedlemmer, seniorrådet:    
1. Håkon Tengesdal     
2. Svenn Manum    
3. Marit A. Mong   Varamedlemmer, flyktninger: 
     1. Khaleg Mohammadi 
     2. Bujar Shehi 

 
 
 

 
 

Varamedlemmer, råd for funksjonshemmede: 
1. Ivar Henry Mong 
2. Ole Johan Andreassen   Varamedlemmer, politikere: 
     1. Halvor Ø. Thengs - SV 
     2. Brit L. Kvassheim - AP 
     3. May Helen Hetland Ervik - FrP 
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EIGERSUND KOMMUNE

Teknisk avdeling
Seksjon vei og utemiljø

  
  

Valdansvarlige i Eigersund kommune

Vår ref.: 13/19772 / 12/1624 / FA-K40 Dato: 05.07.2013

Saksbehandler: Jone Chr. Omdal Direkte telefon: 51 46 83 09 / 957 57 317

E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Hjorteviltjakt i Eigersund kommune 2013
Følgebrev til fellingsløyvene

Eigersund kommune oversender med dette fellingsløyvene for høsten 2013 og benytter samtidig 
anledningen til å gi noe informasjon om fjorårets hjortevilt- og beverjakt. I tillegg oppfordres den 
enkelte til å holde seg oppdatert ved å besøke hjemmesidene til det nye Miljødirektoratet. Her 
kunngjøres alle nasjonale endringer fortløpende: http://www.miljødirektoratet.no/

Fellingsstatistikk for elg, hjort og bever blir etter hver sesong lagt inn på den nasjonale databasen: 
www.hjortevilt.no. Her kan dere hente ut fellingsresultat fra fylkesnivå og ned til det enkelte vald. Det 
er dessverre ikke mulig å konvertere data fra kommunens database til hjorteviltregisteret og av den 
grunn vil vi avvente litt med å legge inn data for rådyr. Det er i dag godkjent 164 rådyrvald i kommunen 
og når alle data skal over i en ny database vil dette være et stort og tidkrevende arbeid.

Rådyrjakt
I 2012 ble det tildelt 403 fellingsløyver og i tillegg hadde 4 vald innvilget kvotefri rådyrjakt. Da det ikke 
kan beregnes fellingsprosent for vald med kvotefri rådyrjakt, er det tatt utgangspunkt i den tildeling 
valdene ville hatt dersom kvoten ble tildelt etter minsteareal. Ut fra dette ble det i 2012 tildelt 468 
fellingsløyver og innrapportert 187 felt rådyr, noe som gir en fellingsprosent på 39,5 %. 

De siste årenes lange vintrer har ført til økt vinterdødelighet, særlig blant kalvene. I 2012 var det 
imidlertid en oppgang i fellingsprosenten fra 34,8 (163 felte dyr) i 2011 til 39,5 (187 felte dyr), noe som 
tegner bra. Det kan imidlertid nevnes at høyeste fellingsprosenten etter 1986 var på hele 49,3 (2004).

Uttaket i 2012 fordelte seg slik: 88 eldre hanndyr (47,1 %) 25 eldre hunndyr (13,4 %), 74 kalver (39,6 
%). Kjønnsforholdet blant kalvene ble overraskende likt, 38 hanndyr og 36 hunndyr. Vanligvis har 
kjønnsforholdet blant kalvene hatt god overvekt av hanndyr, f.eks. ble det i 2011 felt 58 hunnkalver og 
105 hannkalver. Kjønnsforholdet i kalveuttaket gjenspeiler i stor grad kjønnsforholdet blant fødte 
kalver i bestanden.

I 2013 er det tildelt 474 fellingstillatelser fordelt på 164 rådyrvald. Nye forskriftskrav for å få godkjent 
kvotefri rådyrjakt økte fra 5.000 daa til 10.000 da og reduserte antall vald med kvotefri jakt fra 4 til 1.  

Hjortejakt
I Eigersund kommune ble det felt 23 av 51 tildelte hjorter i 2012, noe som gav en fellingsprosent på 
46,9. Selv om hjorten forekommer over det meste av kommunen, er det tydelig at bestandene har 
høyest tetthet i Hellelandstraktene.

I 2012 ble det felt: 8 eldre hanndyr, 4 eldre hunndyr, 2 hunndyr på 1,5 år, 4 hanndyr på 1,5 år, 1
hunnkalver og 4 hannkalver. Kjønnsforholdet i uttaket var 7 hunndyr : 16 hanndyr. Ut fra 
tilbakemeldinger fra jegerne synes det som at bestandene øker jevnt over det meste av kommunen.
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Elgjakt
I Eigersund ble det i 2012 felt 4 av 14 tildelte elger. Dette gir en fellingsprosent på 28,6. Elgbestanden 
synes å være liten, men stabil og med lokale tetthetsvariasjoner. Kommunen opprettholder av den 
grunn fravik fra minstearealet, slik at 12.500 daa legges til grunn for hvert fellingsløyve.

Uttaket i 2012 ble fordelt slik: 1 eldre hanndyr, 1 eldre hunndyr, 1 hunnkalv og 1 hannkalv.

Beverjakt
Beveren har etablert seg flere steder i kommunen og i enkelte områder kan bestanden karakteriseres 
som tett og økende. I 2012 ble det felt 7 av 8 tildelte bevere fordelt på 3 godkjente bevervald. Dette 
var første året med ordinær beverjakt i kommunen og alle beverne ble felt i Hellelandsområdet.

Om fellingsløyvet
Godkjente vald tildeles fellingsløyver uten årlig søknad, dersom det ikke har skjedd endringer med 
valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal. Fellingsløyvet sendes valdansvarlig 
representant. Fellingsløyvet er et enkeltvedtak og et juridisk dokument som gjelder innenfor valdets 
grenser.

Om jaktutøvelsen
Den som skal drive jakt og fangst plikter å holde seg orientert om de regler som til enhver tid gjelder 
for denne jakten. For eksempel skal alle som driver jakt og fangst være registrert i Jegerregisteret i 
Brønnøysund og ha betale jegeravgift (statsavgiften) for gjeldende jaktår. Skal en jakte hjortevilt med 
jaktrifle må en først avlegge skyteprøven for storvilt. Det er også innført krav til rifle og ammunisjon. 

Krav om godkjent ettersøkshund
Før jakt på elg, hjort eller rådyr tar til skal en ha skriftlig avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund. 
Kommunen er kjent med at det er to private ettersøkslag som tilbyr ettersøksavtaler i regionen.

Sokndal Ettersøksring (tlf. 400 21 784): www.sokndalettersoksring.no

Dalane Ettersøkslag (tlf. 41 41 08 08): http://dalaneettersok.wordpress.com

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et kommunalt tilbud, men at kommunen har påtatt seg å 
formidle tilbudet slik at de som ikke har annen tilgang til godkjent ettersøkshund kan benytte dette. 

Klageadgang på kvotetildeling
Det opplyses om at tildeling av fellingsløyver er et enkeltvedtak som innen 3 uker fra vedtaket er gjort 
kjent kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Rogaland fylkeskommune er klageinstans. 
Klagen stiles derfor til Rogaland fylkeskommune, men sendes først til kommunen for klagebehandling. 
Dersom kommune ikke tar klagen til følge, oversendes den til fylkeskommunen for endelig 
klagebehandling.

Med vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal
Vei- og utemiljøsjef

Vedlegg:
1. Fellingstillatelser
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NOTAT

Til: Byggesakssjef Jarle Valle

Fra: Magne Eikanger

Dato: 03.07.13

Ang.: RISVIK HYTTEFELT

Den 14.09.10 fattet Miljøutvalget følgende vedtak i sak M-111/10:

Miljøutvalget pålegger eiere av tomter som inngår i Reguleringsplan for 
fritidsboliger, gnr. 123 bnr.5, 8,2 mfl å stanse den ulovlige bruken av 
adkomstveg, innkjørsel og parkeringsplasser samt tilbakeføre terrenget til slik 
det var før tiltaket ble utført og i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Ulovlig bruk skal opphøre straks og senest 3 uker etter at vedtaket er kommet 
fram til eiers adresse. 
Terrenget skal være tilbakeført innen 8 uker etter at endelig vedtak foreligger i 
saken.

Det forhåndsvarsles samtidig om at bygningsmyndigheten ilegger tvangsmulkt 
dersom pålegget ikke er etterkommet innen nevnte frist. Tvangsmulkten vil 
være dagmulkter for alle kalenderdager på kroner 300,- per dag til forhodet er 
rettet opp. Det vises i denne forbindelse til forvaltningslovens § 16.

Det varsles også at det blir ilagt gebyr på kroner 9.100,- for det ekstraarbeid 
bygningsmyndigheten har hatt med å saksbehandle det ulovlige 
byggearbeidet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens kapittel 32 om 
ulovlighetsoppfølging og lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr i plan- og 
byggesaker, jamfør forvaltningslovens kapittel V.

Eier gis anledning til å uttale seg til et eventuelt enkeltvedtak om bruk av 
tvangsmulkt innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram til eiers adresse.  

Den 21.01.11 sendte byggesakssjefen brev til alle hytteeierne og til eieren av 
hovedbruket etter at man hadde vært på befaring i desember 2010. I brevet 
konstaterer byggesakssjefen at vedtaket i Miljøutvalget ikke er etterkommet. Det 
varsles dagbøter inntil vedtaket er etterkommet. 

12 av eierne av fritidsboliger påklaget gebyret for ulovlig bruk av vei, samt oppføring 
av vei og parkering i strid med planen, jf. Miljøutvalgets vedtak av 14.09.10. 

Miljøutvalget behandlet klagene i møte den 30.08.11 og opprettholdt tidligere vedtak. 
Klagene ble deretter sendt til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.
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Fylkesmannen opphevet i vedtak datert den 13.07.12 kommunens vedtak av den 
14.09.10. Bakgrunnen for at vedtaket ble opphevet var at det var begått 
saksbehandlingsfeil ettersom kravet var rettet mot de enkelte eierne av fritidsboliger, 
mens det skulle vært rettet mot den ansvarlige, dvs. eieren av hovedbruket.

Det er levert inn et planforslag som legger opp til at det kan kjøres fram til både 
vannbehandlingsanlegget i sør og på den opparbeidede veien på nordsiden av 
Kvednhusknuten. Forslaget er ikke fremmet til 1. gangs behandling. Da Miljøutvalget 
behandlet forespørsel om reguleringsendring i sak 156/11 den 20.09.11 vedtok man 
følgende:

Miljøutvalget anbefaler at det kan startes opp reguleringsendring med sikte på å 
omgjøre gangadkomst til kjøreveg med følgende vilkår:

1. Gangveg frem til og med vannrenseanlegg kan gjøres om til kjøreveg med 
snuhank.

2. Kjørevegen skal ikke være bredere enn 3 meter samt skulder på hver side 
med 50 cm som skal tilsåes og skal følge dagens trase. Endelig omfang av 
hvor mye av gangveg som skal omgjøres til kjøreveg avklares i forbindelse 
med videre reguleringsarbeid.

3. Parkering skal skje på felles parkeringsplasser. 
4. Etablering av bom samt plassering av en felles gjesteparkering for feltet 

skal vurderes.
5. Gangveg på 1,5 meter skal innreguleres til den enkelte hytte fra kjøreveg.
6. I forbindelse med ev. reguleringsarbeid knytter til seg fagekspertise som 

kan bistå med å lage en plan/vilkår for at inngrepene skal ha minst mulig 
negativ visuell virkning.

7. Tiltakshaver skal oppgis til kommunen og planen fremmes som en 
vesentlig reguleringsendring.

Den 04.06.13 hadde byggesakssjefen invitert eier av hovedbruket, Steinar Berge, til 
møte for å drøfte mulige framgangsmåter for å få oppfylt intensjonen i Miljøutvalgets 
vedtak. Byggesakssjefen ønsket at Berge skulle gjøre tiltak på egen eiendom som 
hindrer hytteeierne å kjøre inn på egen eiendom, og dermed ”tvinge” dem til å 
benytte felles parkeringsplasser. Byggesakssjefen ville akseptere en 1,5 m bred 
passasje inn til hver fritidsbolig. 

Under møtet ble det enighet om at Berge skulle foreta grøfting langs kjøreveien, slik 
at det ikke ble mulig å kjøre inn på de enkelte eiendommene, med unntak av den 
eiendommen som det er gitt midlertidig dispensasjon til å kjøre til. Det kan gjenstå en 
maksimalt 1,5 m gangsti inn til hver fritidsboligtomt. Når det gjelder atkomsten til gnr. 
123, bnr. 59 (Risvikveien 57) så vil bygningsmyndigheten inntil videre ikke kreve at 
det blir foretatt innsnevring av atkomsten til denne eiendommen. Begrunnelsen for 
dette er at det er behov for å kjøre inn her for å komme nært nok til kloakk-
renseanlegget. Bygningsmyndigheten forutsetter at også hjemmelshaver på denne 
eiendommen overholder bestemmelsen om å parkere på felles parkeringsplass. 
Arbeidene skulle utføres innen den 01.07.13.

Den 03.07.13 var Grøsfjell og notatskriver på befaring sammen med Berge for å se 
på de arbeidene som var utført.
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På enkelte steder der det ikke kunne graves grøfter på grunn av grunne kabler, 
hadde Berge lagt ut store steiner med en avstand på maksimalt 1,5 m avstand.

Etter vårt syn, hindrer de utførte tiltakene at det kan kjøres inn til de enkelte 
hytteeiendommene, med de unntakene som er redegjort for ovenfor. Berge ble 
anmodet om å følge med på at ingen saboterer de utførte tiltakene.

Når reguleringsendringen eventuelt er vedtatt av Kommunestyret, vil byggesaks-
sjefen vurdere om det er behov for ytterligere tiltak i feltet for å oppfylle den nye 
reguleringsplanen.

Eksempel på grøft som snevrer inn atkomsten til en fritidsbolig:

Eksempel på bruk av store steiner som snevrer inn atkomsten til en fritidsbolig:



________________________________________________________________ 

Fra:  Magne Eikanger 

Sendt: 13.08.2013 
Til:  Jarle Valle 
Kopi: 
Emne: Risvik 
________________________________________________________________ 



Byggesakssjefen delegert 22.05.- 04.08.2013. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalP.ID Saksnr 

'13/997 2 22.05.2013 TBY TOG 22.05.2013 Tillatelse til tiltak - Brakker 
Husabø skole gnr. 12 bnr. 3 -
Husabøveien 9 og 11 

'13/14404 '204/13 

'09/2692 18 23.05.2013 TBY TOG 23.05.2013 Midlertidig dispensasjon/ 
Tillatelse til tiltak - Anleggsvei 
- gnr. 1 bnr. 5 m.fl. - Eigersund 
kommune, Ytstebrød 

'13/14791 '205/13 

'13/892 2 24.05.2013 TBY OSK 24.05.2013 Rammetillatelse med dispensasjon -
oppføring garasje / bod - gnr 46 
bnr 1014 - Vågsgaten 26 

'13/14945 '206/13 

'11/1385 11 24.05.2013 TBY JAV 24.05.2013 Tillatelse til endring av 
tillatelse - bolig gnr. 13 bnr. 
2648 - Terlandsstykket, tomt nr. 10 

'13/15013 '207/13 

'13/457 11 24.05.2013 TBY OSK 24.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1- endring av tillatelse -
oppføring av bolighus med garasje -
gnr. 7 bnr. 790 - Fullriggerveien 

'13/15025 '208/13 

'13/789 3 24.05.2013 TBY OSK 24.05.2013 Tillatelse til tiltak -
dispensasjon fra pbl og 
reguleringsplan - oppføring av 
bolig med garasje, gnr. 7 bnr. 262, 
Fullriggerveien 

'13/15050 '209/13 

'12/2098 7 29.05.2013 TBY MAE 28.05.2013 Fasadeskilt gnr. 13 bnr. 1512 - G-
Sport, Nytorget 6 og 8. Pålegg. 

'13/15316 '210/13 

'13/685 8 30.05.2013 TBY JAV 29.05.2013 Tillatelse til tiltak og 
dispensasjon for 3-mannsbolig gnr. 
45 bnr. 149 - Larsen & Bjørkeland 
AS, Holanvn. 9 

'13/15145 '211/13 

'13/431 4 30.05.2013 TBY ATI 29.05.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg 
gnr. 13 bnr.2306-Rundevollsveien 46 

'13/15539 '212/13 

'13/772 3 30.05.2013 TBY ATI 30.05.2013 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 12 bnr. 1 fnr. 83 

'13/15636 '215/13 

'13/1043 2 03.06.2013 TBY ATI 30.05.2013 Tillatelse til tiltak -
Fasadeendring gnr. 13 bnr. 727 -
Bernt Blitzner, Fjellstedveien 34 

'13/15686 '216/13 



'13/505 4 31.05.2013 TBY OSK 31.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
§20-1 - forstøtningsmur - gnr. 60 
bnr. 669 - Trosavigveien 201 F 

'13/15006 '217/13 

'12/2236 12 31.05.2013 TBY OSK 31.05.2013 Rammetillatelse og avslag -
fasadeendring bolighus - gnr. 13 
bnr. 1811- Ludvig Feylingsgt. 31 

'13/15763 '218/13 

'12/1533 17 03.06.2013 TBY OSK 03.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
§21-1 - Oppføring kombinert naust 
og fritidsbolig - gnr. 7 bnr. 718 -
Raudestadbukta 

'13/15812 '219/13 

'13/1033 2 03.06.2013 TBY AHE2 03.06.2013 Utslippstillatelse gnr. 78 bnr. 38 
- Inger Elisabeth Havsø og Marianne 
Havsø Sæstad, Sørlandsveien 1143 

'13/15824 '220/13 

'13/1061 2 03.06.2013 TBY OSK 03.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - Enebolig og garasje - gnr. 13 
bnr. 2693 - Hestnes 

'13/15913 '221/13 

'13/874 5 03.06.2013 TBY AHE2 03.06.2013 Midlertidig utslippstillatelse fra 
brakkerigg gnr. 83 bnr. 1 - Kruse 
Smith AS, Gyadalen 

'13/15915 '222/13 

'13/904 9 05.06.2013 TBY AHE2 04.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 Mur gnr. 13 bnr. 324 - Kjell 
Haugeland, Aarstadgaten 42 

'13/16011 '223/13 

'13/1083 3 04.06.2013 TBY ATI 04.06.2013 Tillatelse til tiltak - Anleggsvei 
i boligfelt gnr. 1 bnr. 6 og 7 -
Larsen & Bjørkeland AS, 
Ytstebrødveien 683 

'13/16141 '224/13 

'12/846 7 06.06.2013 TBY ATI 05.06.2013 Endring av tillatelse - Ny 
ansvarsrett - gnr. 18, bnr. 4. 

'13/16209 '225/13 

'12/2492 8 06.06.2013 TBY TOG 06.06.2013 Tillatelse til tiltak -
rehabilitering/fasadeendring gnr. 
13 bnr. 1492 - Tor Eirik Bø, 
Nygaten 24 

'13/16309 '226/13 

'13/1085 2 11.06.2013 TBY ATI 06.06.2013 Tillatelse til tiltak - Rekvisisjon 
av oppmålingsforretning gnr. 13 
bnr. 67 - Hammers gate 5, Eigersund 
kommune 

'13/16342 '227/13 



'13/810 6 10.06.2013 TBY ATI 07.06.2013 Tillatelse til tiltak - Påbygg, 
altan/terrasse, kledningsendring 
gnr. 3 bnr. 42 - Tone-Elin Kolstø, 
Ytstebrødveien 547 

'13/16467 '228/13 

'11/2460 8 07.06.2013 TBY AHE2 07.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 - Tilbygg garasje/tilbygg 
bolig gnr. 8 bnr. 215 - Erling 
Svensen, Hamraneveien 16 

'13/16512 '229/13 

'08/877 38 07.06.2013 TBY AHE2 07.06.2013 Tillatelse til endring av 
utslippstiillatelse - gnr. 27 bnr. 
12 - Arild Refsland, Grødem 

'13/16526 '230/13 

'11/1051 21 07.06.2013 TBY AHE2 07.06.2013 Endring av tillatelse/godkjenning 
for ansvarsnrett - garasje gnr. 6 
bnr. 52, 54 - Carina Fredrikke 
Berentsen og Kyrre Lervold, 
Ytstebrødveien 165 B 

'13/16543 '231/13 

'08/2963 34 10.06.2013 TBY TOG 10.06.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak 
- Utbedring båthus/utvidelse 
redskapshus gnr. 103 bnr. 16 -
Magne Gravdal, Møgedalsveien 486 

'13/16591 '232/13 

'12/1831 5 11.06.2013 TBY TOG 11.06.2013 Tillatelse til tiltak - Terrasse/ 
bod - gnr. 45 bnr. 55 - Raimond 
Sleveland, Holan 24 

'13/16812 '233/13 

'13/1036 3 12.06.2013 TBY AHE2 12.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 -Tilbygg - Dalane Miljøverk 
IKS - Svåheia - Søknad om tiltak i 
ett trinn på gnr 24, bnr 2 

'13/16583 '234/13 

'13/1172 3 13.06.2013 TBY ATI 12.06.2013 Tillatelse til endring - Endring av 
ansvarsretter og ny tegning av 
naust på gnr. 47 bnr. 888 

'13/16963 '235/13 

'11/2348 10 13.06.2013 TBY TOG 12.06.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak 
- Garasje gnr. 60 bnr. 686 - Kim 
Henriksen, Terneveien 13 

'13/16953 '236/13 

'13/1024 4 14.06.2013 TBY AHE2 12.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Oppretting av to 
festetomter, gnr. 93 bnr. 53 - Rom 
Eiendom AS, Helleland stasjon 

'13/17072 '237/13 



'13/1063 2 13.06.2013 TBY ATI 13.06.2013 Tillatelse til tiltak - Tak over 
terrasse gnr. 13 bnr. 934 - Harry 
Hoset, Skårabrekkå 24 

'13/17079 '238/13 

'13/1111 2 14.06.2013 TBY ATI 13.06.2013 Tillatelse til tiltak -
Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 95 -
Scale Fritid AS, Stapnesveien 19D 

'13/17205 '239/13 

'13/1110 2 17.06.2013 TBY ATI 13.06.2013 Tillatelse til tiltak -
Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 94 -
Scale Fritid AS, Stapnesveien 21G 

'13/17209 '240/13 

'13/1109 2 14.06.2013 TBY ATI 13.06.2013 Tillatelse til tiltak -
Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 93 -
Scale Fritid AS, Stapnesveien 21H 

'13/17210 '241/13 

'13/1046 2 28.06.2013 TBY OSK 14.06.2013 Tillatelse til tiltak med 
dispensasjon - oppføring 
forstøtningsmur - gnr. 110 bnr. 7 -
Tveidaveien 1 

'13/17224 '242/13 

'13/1075 2 14.06.2013 TBY AHE2 14.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Bolig og garasje gnr.13 
bnr.2682 - Byggmestrene Larsen & 
Bjørkeland - Hestnes felt B 30 

'13/16962 '243/13 

'08/296 21 14.06.2013 TBY TOG 14.06.2013 Igangsettingstillatelse resterende 
arbeider - Kontor-, lager og 
salgslokaler gnr. 13 bnr. 87 -
Håndverkshuset Egersund AS 

'13/17255 '244/13 

'13/1112 3 14.06.2013 TBY OSK 14.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - midlertidig oppføring av 
vindmålemast - gnr. 29 bnr. 1 / 
gnr.37 bnr.5 - Norsk Vind Energi AS 

'13/17300 '245/13 

'13/1143 8 01.07.2013 TBY AHE2 17.06.2013 Tillatelse etter pbl. § 20-2 og 
dispensasjon for oppføring av 
tilbygg/vinterhage gnr. 46 bnr. 918 
- Karl Johan Tuen, Torleif 
Robertsons vei 12 

'13/19139 '246/13 

'12/2081 14 18.06.2013 TBY AHE2 18.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 og dispensasjon fra pbl. § 29-
4 Tilbygg gnr. 60 bnr. 595 - Bjarne 
B. Berntsen, Urhammerveien 33 

'13/17677 '247/13 



'13/1241 4 28.06.2013 TBY ATI 18.06.2013 Tillatelse til tiltak - rekvisisjon 
av oppmålingsforretning, 
grensejustering mellom gnr. 60 bnr. 
237 og 441 - Ærfuglveien 5 

'13/17752 '248/13 

'11/1383 10 19.06.2013 TBY JAV 19.06.2013 Tillatelse til endring av 
tillatelse - bolig gnr. 13 bnr. 
2650 - Terlandsstykket, tomt nr. 8 

'13/17764 '249/13 

'12/1407 17 19.06.2013 TBY AHE2 19.06.2013 Godkjenning av ansvarsrett -
Velferdsbygg campingplass gnr. 48 
bnr. 49 - Norges Automobil Forbund 
(NAF), Jærveien 190 

'13/17774 '250/13 

'13/1096 2 19.06.2013 TBY TOG 19.06.2013 Seksjonering gnr. 48 bnr. 130 -
Jærveien 155 

'13/17789 '251/13 

'13/1216 2 19.06.2013 TBY TOG 19.06.2013 Seksjonering gnr. 8 bnr. 151 -
Hovlandsveien 51 

'13/17797 '252/13 

'13/843 6 19.06.2013 TBY AHE2 19.06.2013 Godkjenning av ansvarsrett -
Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 26 -
Erdal Erman, Rødlandsveien 86 

'13/17806 '253/13 

'13/1256 5 26.06.2013 TBY MAE 19.06.2013 Tillatelse til tiltak. Bolig og 
garasje gnr. 60 bnr. 815 - Aase 
Mellemstrand, Ærfuglveien 5. 

'13/17840 '254/13 

'12/448 19 24.06.2013 TBY ATI 20.06.2013 Endring av tillatelse -
Tomannsbolig - gnr. 7 bnr. 784 -
Hellvik Hus AS, Fullriggerveien 21 

'13/18001 '255/13 

'12/448 20 24.06.2013 TBY ATI 20.06.2013 Endring av tillatelse -
Tomannsbolig - gnr. 7 bnr. 784 -
Hellvik Hus AS, Fullriggerveien 23 

'13/18002 '256/13 

'13/1196 2 21.06.2013 TBY OSK 21.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1- forstøtningsmurer for 
parkeringsplass - gnr. 13 bnr. 649 
- Rundevollsveien 77 

'13/18008 '257/13 

'13/277 9 21.06.2013 TBY OSK 21.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - opparbeidelse av tekniske 
anlegg - gnr.46 bnr.152,Nyeveien 72 

'13/18047 '258/13 

'13/686 4 21.06.2013 TBY OSK 21.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - oppføring av horisontaldelt 2-
manns bolig og garasje m/bod - gnr. 
46 bnr. 1052 - Nyeveien 

'13/18115 '259/13 



'13/897 2 21.06.2013 TBY OSK 21.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - Oppføring av horisontaldelt 2-
mannsbolig og garasje m/bod gnr. 46 
bnr. 1050 - Nyeveien 

'13/18135 '261/13 

'13/898 2 21.06.2013 TBY OSK 21.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - Oppføring av horisontaldelt 2-
mannsbolig og garasje m/bod gnr. 46 
bnr. 1051 - Eger Bygg AS, Nyeveien 

'13/18149 '262/13 

'12/1884 17 24.06.2013 TBY AHE2 24.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Tilbygg fritidsbolig gnr. 5 
bnr. 107 - Marit Aanestad, 
Maurholen 

'13/18211 '263/13 

'12/2277 7 24.06.2013 TBY OSK 24.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - endring av tillatelse - nytt 
bolighus med garasje - gnr. 21 bnr. 
81, Søndre Svanesvei 13 

'13/18254 '264/13 

'11/459 26 24.06.2013 TBY AHE2 24.06.2013 Ileggelse av ulovlighetsgebyr -
Strømstolpe gnr. 60 bnr. 182 - Lars 
Viland, Hellvik 

'13/18306 '265/13 

'13/1202 2 24.06.2013 TBY AHE2 24.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Fasadeendring, påbygg gnr. 
12 bnr. 490 - Grete Stuen og Kim 
Jensen, Hammersgate 13 

'13/18380 '266/13 

'13/1204 3 26.06.2013 TBY ATI 24.06.2013 Tillatelse til tiltak - Garasje/bod 
gnr.13 bnr.962 -Årstadfjellveien 16 

'13/18383 '267/13 

'13/844 8 24.06.2013 TBY AHE2 24.06.2013 Godkjenning av ansvarsrett -
Fritidsbolig gnr. 62 bnr. 41 -
Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 90 

'13/18391 '268/13 

'11/1384 12 25.06.2013 TBY JAV 25.06.2013 Tillatelse til endring av 
tillatelse - Bolig gnr. 13 bnr. 
2649 - Terlandsstykket, tomt nr. 9 

'13/18443 '269/13 

'12/317 19 25.06.2013 TBY TOG 25.06.2013 Igangsettingstillatelse -
Riving/oppføring av sjøbu/naust 
gnr. 13 bnr. 2204 - Per Hestnes, 
Hestnes 

'13/18449 '270/13 

'12/449 19 28.06.2013 TBY ATI 25.06.2013 Endring av tillatelse -
Tomannsbolig - gnr. 7 bnr. 752 -
Hellvik Hus AS, Fullriggerveien 27 

'13/18553 '271/13 



'12/449 21 28.06.2013 TBY ATI 25.06.2013 Endring av tillatelse -
Tomannsbolig - gnr. 7 bnr. 793 -
Hellvik Hus AS, Fullriggerveien 25 

'13/18555 '272/13 

'09/2345 28 26.06.2013 TBY MAE 26.06.2013 Endring av vedtak. Gnr. 13 bnr. 
1838 - Jan Lorentz Tollefsen, 
Hammers gate 8. 

'13/18657 '273/13 

'13/1061 8 28.06.2013 TBY OSK 28.06.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1-dispensasjon fra reguleringsplan 
- endring av tillatelse - endret 
plassering av bolig og garasje -
gnr. 13 bnr. 2693 

'13/18859 '274/13 

'13/948 2 28.06.2013 TBY OSK 28.06.2013 Tillatelse til tiltak med 
dispensasjon - oppføring bolig gnr. 
47 bnr. 145 - Egrefjellveien 11 

'13/18887 '275/13 

'13/1023 4 28.06.2013 TBY OSK 28.06.2013 Tillatelse til tiltak med 
dispensasjon - Oppføring bolig gnr. 
13 bnr. 2687 -, Hestnes 

'13/18925 '276/13 

'13/871 7 01.07.2013 TBY ATI 28.06.2013 Tillatelse til tiltak - Brannalarm 
gnr. 5 bnr. 59 - Maurholen Stasjon, 
4375 Hellvik 

'13/19035 '277/13 

'13/892 6 28.06.2013 TBY OSK 28.06.2013 Igangsettingstillatelse -
Garasje/bod gnr. 46 bnr. 1014 , 
Vågsgaten 26 

'13/19064 '279/13 

'13/950 2 02.07.2013 TBY ATI 28.06.2013 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 4 bnr. 13 -
Skadbergstrondveien 20 

'13/19129 '280/13 

'11/2632 9 01.07.2013 TBY AHE2 01.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Oppføring av bolig gnr. 60 
bnr. 774 - Sissel Flatås Mjelde, 
Stokkandveien 12 

'13/19176 '281/13 

'11/2632 12 01.07.2013 TBY AHE2 01.07.2013 Igangsettingstillatelse -
grunnarbeider bolig gnr. 60 bnr. 
774 - Sissel Flatås Mjelde, 
Stokkandveien 12 

'13/19217 '282/13 

'13/1313 2 02.07.2013 TBY MAE 02.07.2013 Fasadeendring, brannalarmanlegg, 
nødlys, ledesystem og 
røykventilasjon - Eigersund 
kommune, Bøckmans gate 2, 

'13/19372 '283/13 



'13/1385 3 03.07.2013 TBY AHE2 03.07.2013 Godkjenning av ansvarsrett - Påbygg 
gnr. 48 bnr. 14 - Kåre Ege, 
Vingårdsveien 43 

'13/19461 '284/13 

'13/1244 2 04.07.2013 TBY ATI 04.07.2013 Tillatelse til tiltak - Bolig og 
garasje gnr. 60 bnr. 763 - Anne 
Magrete og Per Sigbjørn Vold, 
Tueveien 12 

'13/19773 '285/13 

'12/1524 35 04.07.2013 TBY AHE2 04.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 oppføring av støttemur gnr. 8 
bnr. 466 - Sjarkveien 15 

'13/19774 '286/13 

'13/1138 2 08.07.2013 TBY ATI 04.07.2013 Tillatelse til tiltak -
Brannisolering og branntetting gnr. 
60 bnr. 583 - Stiftelsen 
Hellvikshallen, Hellviksveien 4 

'13/19807 '287/13 

'12/1347 24 05.07.2013 TBY AHE2 05.07.2013 Endringstillatelse for godkjenning 
av ansvarsret betongarbeider -
Tilbygg eksisterende bolig gnr. 18 
bnr. 18 - Eirik Bjarne Puntervoll, 
Hadlandsveien 37 

'13/19841 '288/13 

'13/1194 2 08.07.2013 TBY ATI 05.07.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg 
gnr. 47 bnr. 154 - Geir Feyling, 
Lagårdsveien 10 

'13/19883 '289/13 

'13/1428 2 09.07.2013 TBY TOG 09.07.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg og 
fasadeendring gnr. 46 bnr. 482 -
Emma Bente Havsø, Ognaveien 12 

'13/20041 '290/13 

'13/1408 2 11.07.2013 TBY ATI 11.07.2013 Tillatelse til tiltak - Takoverbygg 
gnr. 45 bnr. 266 - Turid S. Byberg, 
Holand 11B 

'13/20219 '291/13 

'13/1451 2 11.07.2013 TBY ATI 11.07.2013 Tillatelse til tiltak - Deling av 
grunneiendom gnr. 8 bnr. 22 -
Eigersund kommune, Sjarkveien 

'13/20260 '292/13 

'13/1025 5 12.07.2013 TBY TOG 12.07.2013 Utslippstillatelse gnr. 80 bnr. 3 -
Herborg Øen og Kåre Hansen, 
Øyaveien 48 

'13/20225 '293/13 

'09/980 9 15.07.2013 TBY ATI 12.07.2013 Tillatelse til tiltak - Tilbygg 
hytte gnr. 123 bnr. 80 - Brit Elise 
Urheim, Risvikveien 38 

'13/20371 '294/13 



'12/1949 14 14.07.2013 TBY TOG 14.07.2013 Dispensasjon/tillatelse til tiltak 
- garasje gnr. 2 bnr. 29 - Svanhild 
Lindø, Midbrødveien 88 

'13/20372 '295/13 

'13/1503 2 16.07.2013 TBY TOG 16.07.2013 'Tillatelse til tiltak -
Natursteinsmur og utvidelse vei 
gnr. 13 bnr. 67 - Eigersund 
kommune, Teigen 18/11 

'13/20446 '296/13 

'12/866 23 11.03.2013 TBY OSK 16.07.2013 Tillatelse med dispensasjon til 
endring av garasje gnr. 6 bnr. 59, 
Ytstebrødveien 173 

'13/7499 '297/13 

'12/866 27 16.07.2013 TBY ATI 16.07.2013 Endring av ansvarsrett - Enebolig 
og garasje gnr. 6 bnr. 59 - Mikal 
Hestnes, Ytstebrødveien 173 

'13/20471 '298/13 

'13/1533 2 17.07.2013 TBY TOG 17.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 - Lysthus gnr. 13 bnr. 1123 -
Odd Halvorsen, Lyngveien 17 

'13/20472 '299/13 

'11/1702 30 19.07.2013 TBY TOG 19.07.2013 Endrings- og 
igangsettingstillatelse - Kårbolig 
gnr. 49 bnr. 4 - Marlen Ivesdal 
Thengs og Halvor Thengs, Tengsveien 
11 

'13/20717 '300/13 

'09/1683 27 22.07.2013 TBY AHE2 22.07.2013 Godkjenning av ansvarsrett som 
selvbygger, betongarbeid garasje 
gnr. 13 bnr. 31 - Geir Refsland, 
Husabøveien 37 

'13/20779 '301/13 

'13/1409 4 22.07.2013 TBY AHE2 22.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 - Grillbu gnr. 12 bnr. 158 -
Dag Kjetil Tonheim, Lyngveien 8 

'13/20795 '302/13 

'12/605 20 22.07.2013 TBY TOG 22.07.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak 
- Fasadeendring, rehabilitering 
gnr. 13 bnr. 1802 - Egersunds 
Mandssangforening, Ludvig 
Feylingsgate 25 

'13/20772 '303/13 

'13/1488 4 23.07.2013 TBY ATI 22.07.2013 Tillatelse til tiltak - Riving 
deler av bolig samt gjennoppføring 
av tilbygg gnr. 71 bnr. 6 - Yngvar 
Midtsæther. Eiaveien 357 

'13/20823 '304/13 



'10/1793 65 23.07.2013 TBY AHE2 23.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 - skjermvegg/levegg gnr. 12 
bnr. 1 fnr. 156 - Dag Ove 
Haddeland, Prestegårdsveien 84 

'13/20873 '305/13 

'13/1448 3 24.07.2013 TBY AHE2 24.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Tilbygg/fasadeendring gnr. 
13 bnr. 843 - Jehovas vitner, 
Egersund menighet, Jonas Rodvelts 
vei 27 

'13/20918 '306/13 

'13/1391 4 24.07.2013 TBY AHE2 24.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-2 -Tilbygg gnr. 9 bnr. 29 - Ole 
Endresen, Løyningsveien 68 

'13/20956 '307/13 

'13/1153 2 25.07.2013 TBY AHE2 25.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Påbygg halvtak over 
inngangsparti gnr.12 bnr. 407 -
Jone Aarsland, Kjærlighetsstien 16 

'13/20988 '308/13 

'13/889 6 27.07.2013 TBY AHE2 27.07.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Fasadeendring gnr. 13 bnr. 
1433 - Geir Øystein Pedersen, 
Kirkegaten 7 

'13/21050 '309/13 

'13/1010 4 29.07.2013 TBY TOG 29.07.2013 Dispensasjon/ Rammetillatelse -
Verksted - gnr. 48 bnr. 127 -
Bilservice Egersund AS -
Høljebakkane 8 

'13/21068 '310/13 

'09/2987 41 02.08.2013 TBY TOG 02.08.2013 Tillatelse til tiltak - Riving av 
sjøbod og oppføring av boligblokk 
med 12 leil. - Strandgaten 34 AS 

'13/18937 '311/13 

'13/1431 4 06.08.2013 TBY AHE2 06.08.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 
20-1 - Påbygg bolig gnr. 12 bnr. 97 
- May S. Sæstad Pedersen og Stig 
Pedersen, Kongleveien 6 

'13/21408 '312/13 

'12/1557 15 07.08.2013 TBY TOG 07.08.2013 Dispensasjon/ Tillatelse til tiltak 
- Garasje gnr. 47 bnr. 299 - Håkon 
Vatnamot Nyheim, Skoleveien 4 

'13/21578 '313/13 

'13/1519 4 09.08.2013 TBY JAV 09.08.2013 Tillatelse til tiltak - tillatelse 
i ett trinn for oppføring av bolig 
gnr. 60 bnr. 795 - Hellviksveien 24 

'13/21678 '314/13 



 
 

Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
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